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Forord 
Dette heftet er blitt til gjennom samarbeid mellom særlig ett av klubbens 
chartermedlemmer, Narve Lømo, og noen av oss som har vært med i klubben et 
vekslende antall år. Vi har søkt å få fram litt om klubbens tidlige historie, helt fra 
den i 1964 bare var en tanke hos en gruppe av byens menn, til den 50 år senere, er 
en ganske så livskraftig klubb. Nå i jubileumsåret er fortsatt tre av 
chartermedlemmene med på medlemslista. Dette er Amund Frøysa, Narve Lømo og 
Joachim Rønneberg.  Men de aller fleste av dagens medlemmer er nok av atskillig 
nyere dato, og nettopp for disse håper vi at dette lille heftet kan være til opplysning. 
Vi legger imidlertid ikke vekt på å orientere så veldig grundig om Rotary som 
organisasjon 50 år, men tar en del streif innom arbeid og liv i klubben vår, 
Aalesund Øst Rotaryklubb. Dermed blir fremstillingen både et historisk 
tilbakeblikk og en orientering om situasjonen i dag, både når det gjelder Rotary 
generelt og egen klubb spesielt.  
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Hilsener  
Fra	presidenten	
Kjære Rotaryvenner!  
Først og fremst: Det er en stor ære for meg å være president i Aalesund Øst Rotary Klubb, og 
da særlig i det året da klubben feirer sine 50 første år! Takk for tilliten! Litt spesielt for meg er 
det selvsagt at det var min far, Joachim, som var charterpresident da klubben ble startet 2. 
april 1965. Jeg sa ja til denne oppgaven allerede et par-tre år forut for dette rotaryåret, og jeg 
har en sterk mistanke om at det sikkert ikke var helt tilfeldig at jeg fikk dette spørsmålet. Jeg 
hadde ikke vært med i klubben i mer enn ca. 3 år da spørsmålet kom opp, og jeg hadde da 
ingen erfaring med å sitte i klubbens styre. Da jeg svarte ja, etter å ha tenkt meg godt om ei 
tid, så tenkte jeg at dette var veldig, veldig lenge til og at min far var i nokså høg alder 

allerede da.... og at ja.....  
 
Men her er vi, og jeg gleder meg nå stort til å ta 
både far og de andre chartermedlemmene med på 
jubileumsfesten vår i Vardehuset, fredag den 10. 
april 2015! Jeg er sikker på at det disse 3 som 
fremdeles er aktive i klubben vår (Amund, Joachim 
og Narve) har opplevd av inspirasjon og 
dugnadsånd, samfunnsorientering og opplevelser 
gjennom klubbens onsdagsmøter, gjennom 
tillitsverv, innsats og reiser i regi av Rotary 
gjennom nokså nøyaktig 50 år, har bidratt til at de 
fremdeles er de svært sosiale, godt orienterte, 
kunnskapsrike og engasjerte menneskene de er. 
Disse medlemmene har jo også et 50- årsjubileum å 
feire, - som medlemmer. Gratulerer og tusen takk! 
Dette forteller oss noe om klubbens kvaliteter, slik 
jeg ser det. Det er en stor berikelse for klubbmiljøet 
at de fremdeles stiller opp for klubben.  

 
Og tenk, slike opplevelser har alle vi yngre rotarianere mulighet til å ta del i ved å engasjere 
oss og ved å delta på alle plan i Rotaryorganisasjonen. Det føles som et privilegium å være 
medlem av en klubb der vi kan få utvikle oss til å bli mer engasjerte og helhetlige mennesker. 
Så langt i jubileumsåret, har klubben jobbet mye med å finne nye medlemmer, og vi er svært 
glade for de nye tilskudd vi har fått. Håper at de, ved å få bli satt inn i en komité eller i styret, 
vil la seg engasjere og inspirere til å bli aktive i organisasjonen inn i fremtiden. Vi forsøker å 
få inn nye og unge medlemmer, som vil la seg engasjere og som vi kan beholde lenge. Ja, 
kanskje i mer enn de neste 50 år?  
 
Aalesund Øst Rotaryklubb er en høyst levende og sprek 50-årsjubilant! At vi er en klubb av 
tiden, vitner den bemerkelsesverdig høge kvinneandelen oss om. Det er vi stolte av. Vi som er 
medlemmer, våger å påstå at det vi opplever både på klubbmøtene og på andre sosiale 
sammenkomster i regi av klubben, gir oss mye som mennesker og motiverer oss til å gi både 
av oss selv, av vår yrkeserfaring og av våre midler til beste for trengende mennesker i den 
verden vi alle er en del av. Vi både håper og mener at den innsats hver og en av Rotary 
Internationals ca. 1,2 millioner medlemmer på verdensbasis, fra ulike yrker, setter positive, 
dype fotavtrykk i forhold til human helse og velferd på jordkloden. Jeg nevner bl.a. forhold 
som bekjempelse av polio, bedring av muligheter for reint drikkevann, tiltak for å bedre unge 

 

 
Liv Birte Rønneberg  
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menneskers muligheter for skolegang og utdannelse og tiltak for å bedre fred og forståelse 
mellom mennesker. Vår egen klubb bidrar også godt på det lokale plan i forhold til bl.a. 
natteravnvandringer i Ålesund Sentrum, i forhold til tilskudd til glede for ungdommer på 
Stafsethneset skole gjennom flere år og i forhold til å være arrangør av Svinøyturer for 
Sorggruppa for barn og ungdom tilhørende Ålesund sykehus. Jeg synes Rotarys Internationals 
hovedformål og verdigrunnlag enes så utrolig godt i dette evigunge mottoet, som aldri må gå 
av moten: «Service above self» - «Å gagne andre utover egennytte». 
 
La oss prøve å leve etter dette. For bare ved å berike andre, beriker man seg selv. 
Undertegnede ønsker alle klubbens medlemmer til lykke med 50-årsjubileet og håper på 
videre vekst og utvikling både av egen klubb og av alle andre klubber i verden slik at Rotary 
International kan opprettholde sitt lokale, regionale og internasjonale engasjement og ansvar i 
forhold til human helse og velferd ved at engasjerte rotarianere setter i sving det beste i seg 
selv i forhold til sine faglige og menneskelige ressurser til beste for menneskeheten.  
 
En spesiell og stor takk rettes til resten av styremedlemmene, til alle komiteene generelt og til 
Jubileumskomiteen spesielt, for flott innsats i jubileumsåret!  
 
Ålesund, 10. april 2015  
 
Liv Birte Rønneberg  
President 2014/2015  
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Fra Distrikt 2305 v/Guvernøren  
Til Aalesund Øst Rotaryklubb v/president Liv Birte Rønneberg! 
 
Under Rosas og mitt besøk i Aalesund Øst Rotaryklubb mandag 10. desember 2014, ble jeg 
som distriktsguvernør oppfordret til å skrive noen ord til klubben i anledning det forestående 
jubileet: Aalesund Øst Rotaryklubb er chartret 2. april 1965 og fyller således 50 år 2. april 
2015. Jubiléumsfesten finner sted fredag 10. april. Tre av chartermedlemmene er fortsatt i 
live, og alle sammen er fortsatt aktive i klubben.  En av de tre chartermedlemmene er faren til 
årets president i Aalesund Øst Rotaryklubb. Joachim Rønneberg, kjent fra motstandsarbeidet 
under krigen, er 95 år gammel. I flere av distriktets mest solide Rotaryklubber, opplever vi at 
medlemskapet i klubben strekker seg over hva noen har kalt generasjonskløften.  Et slikt 
skille finnes ikke i Rotary. Rotary skal være inkluderende, ikke ekskluderende. Det er 
Aalesund Øst Rotaryklubb! 
 
Aalesund Øst Rotaryklubb har 48 medlemmer. Av disse er 70 % yrkesaktive, og 40 % er 
kvinner. Klubben fremstår som både veldrevet og solid. Flere gode lokale prosjekter bidrar til 
å synliggjøre klubben i lokalsamfunnet. Det er i tråd med RIP Gary C.K. Huangs motto for 
året: ”Light up Rotary!”, som vi har valgt å tolke som: ”Synliggjør Rotary!”. En god måte å 
gjøre dette på, er gjennom lokale prosjekter.  Aalesund Øst Rotaryklubb har gjennom flere år 
støttet barne- og ungdomsinstitusjon på Stafsethneset i Ålesund, og der gir de gaver som kan 
komme til nytte og utvide tilbudet til de unge på institusjonen. Siste året gav de fiskeutstyr. 
 
Det er lenge siden RI gav signaler om at Rotary skulle arbeide i det skjulte. Verden forandrer 
seg, og Rotary må følge med. Et Rotary i vekst, er avhengig av at Rotary er synlig! Aalesund 
Øst er en Rotaryklubb preget av soliditet og pålitelighet. Det er ikke bare en klubb som synes 
godt i lokalsamfunnet, men det er også en klubb som distriktet til alle tider har kunnet regne 
med. Når distriktet de siste årene har hatt behov for en teknisk arrangør til gjennomføringen 
av PETS i den nordvestre delen av det geografisk utfordrende Rotarydistriktet som har fått 
nummer 2305, har det vært Aalesund Øst som har stilt opp og gjort jobben.  Jobben er ikke 
bare blitt gjort - den er blitt godt gjort! Gratulerer med 50-årsdagen! 
 

Knut Kvalvågnæs 
Distriktsguvernør Rotary distrikt 2305 

2014- 2015 
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Hilsen fra Rotary Internasjonal 
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1 Klubbens historie 
1.1 Chartermedlem Narve Lømo forteller 
Allerede i 1958 - 59 ble Joachim Rønneberg (se vedlegg 1) kontaktet av Ålesund Rotaryklubb 
i den hensikt å få dannet nok en rotaryklubb i Ålesund. Joachim var den gang et engasjert 
medlem av Round Table med alle de "forpliktelser" dette førte med seg, og følte at han da 
ikke hadde tid og anledning til å ta på seg oppgaven.  
 

 
Men våren 1964 får Joachim Rønneberg, som 
da var gått ut av Round Table, igjen 
henvendelse fra Aalesund Rotaryklubb 
v/president Rolv Berg. Målet var å få i gang en 
ny rotaryklubb i Ålesund. Tiden var nå moden 
på så mange måter. Aalesund Rotaryklubb var 
den eneste rotaryklubben i distriktet, opprettet 
allerede i 1929, den var blitt litt for stor og 
hadde tendens til forgubbing. Den trengte 
fornyelse og nødvendige vedtak om å starte en 
ny klubb ble fattet den 20.03.1964. Nå var også 
Joachim moden, og han sa seg villig til å ta på 
seg jobben. Siden henvendelsen mer enn 5 år 
tidligere, hadde tankene om en klubb nr. 2 
modnet seg fram, og han hadde også gjort seg 
tanker om hvilke tidligere medlemmer fra 
Round Table som ville egne seg å få med på 
laget. Etter samtaler med 4 av disse dannet han 
en liten "kjernegruppe" på 5. Disse var foruten 
Joachim, P. Juls Sandvik jr., Trygve Larsen, 
Peter Ludvig Eidsvig og Asbjørn Giørtz. Sitt 

første møte holdt de hos Asbjørn Giørtz.  
 
I neste omgang rekrutterte så denne gruppa flere som kunne tenkes å ville være med, gjerne 
tidligere "tablere", til et møte våren 1964. Dette møtet ble holdt i det tidligere lokalet til 
Handelsforeningen i Keiser Wilhelmsbakken. Her gav president Rolv Berg og den 
innkommende presidenten, Fridtjof Heske fra Aalesund Rotaryklubb, de 10 frammøtte god 
informasjon om organisasjonen Rotary og det videre arbeidet framover for å stifte en ny 
klubb.  
 
Det gjaldt å komme i gang fortest mulig. Sommeren sto snart for døra, og en utsettelse ville 
bety en uheldig forsinkelse. Blant deltakerne på møtet var det stemning for at det burde 
etableres en ny rotaryklubb i Ålesund snarest mulig. Det var viktig å bli enig om bl.a. 
møtedager og sted. Når det gjaldt lokale, stilte Rolf Dahl, sammen med sin Ruth, med stor 
elskverdighet opp med lokaler på sitt hotell Scandinavie. Dermed kunne knoppskytingen 
fortsette og venner og kjente en mente kunne bidra positivt, ble invitert. Vi ble etter hvert så 
mange at de forholdsvis små stuene mot Løvenvoldgata, ikke strakk til. Rolf Dahl stilte 
imidlertid nye rom til disposisjon, og etter noen uker der fadderklubben Aalesund 

 

 
Narve Lømo 
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Rotaryklubb, informerte oss om Rotary, og nye kandidater kom til, følte "kjernegruppa" på 5 
at de nå var på rett veg. Det ble etablert et Arbeidsutvalg bestående av: Joachim Rønneberg, 
Oddvar Berild, Asbjørn Gjørtz, Trygve Larsen, P. Juls Sandvig. 
 
Vi var nå i startgropa og bestemte oss for dag og tidspunkt for oppstart til høsten 1964. Enda 
hadde vi ikke så klare formeninger om fortsettelsen, men Rotary og vanlige klubbsaker samt 
opplegg for et fastere program, ble diskutert. Likeså hva klubben burde hete. For vi var så 
langt, slett ikke noen rotaryklubb. Etter hvert så vi på oss selv som kommende rotaryanere. 
Mange kjente hverandre fra "Round Table" og etter hvert kom andre positive bekjentskaper 
med i flokken. Vi nærmet oss nå 25-30 klassifikasjoner. Under veis fikk vi også stadige 
fadderbesøk som utvidet kjennskapet til vår nye organisasjon, regelverk og målsetting. Vi var 
blitt advart om at Rotary International (RI) i Zürich var litt pirkete med godkjenning av 
grenser og andre formaliteter. Reglene ble derfor nøye studert. Dermed fant vi å måtte sette 
grensa forholdsvis lang vest for å få flest mulig klassifikasjoner basert på arbeidsadresse. RI 
krevde minst 40 klassifikasjoner, helst flere. 
 
I vest ble grensa for rekrutteringsområdet til Aalesund Øst, satt fra Aspevågen gjennom 
Korsatunellen og nordover Kongens gate til Valderhaugfjorden. I øst gjaldt kommunegrensa 
mot Skodje. Likevel skulle Aalesund Rotaryklubb fortsatt ha full anledning til å verve 
medlemmer innenfor samme området. For å hindre konkurranse om nye medlemmer, ble det 
inngått en konsultasjonsavtale klubbene imellom. 
 
Vi sender søknad om å bli rotaryklubb 
Så satte vi opp søknaden med avgrensing slik vi hadde bestemt oss for: Navnet skulle være 
Aalesund Øst Rotaryklubb og rekrutteringsområdet Ålesund by øst for tunellen og Kongens 
gate. Vi hadde 30 navn som dekket tilsvarende mange hovedklassifikasjoner. 
Søknadspapirene ble undertegnet av Aalesund Rotaryklubb og sendt til Zürich via guvernør 
Birger Grønn, R.I. Distr. 127 sammen med innmeldingspengene. 
 
Mens vi ventet på svar på søknaden, gikk livet i den vordende klubben sin gang med 
regelmessige møter, gode program og godt frammøte. Og hva var på programmet året før vi 
ble ordentlig Rotaryklubb? Takket være arbeidet til den kommende chartersekretæren, 
Asbjørn Giørtz, vet vi hvordan programmet ble det første året. Se vedlegg 2. 
 
Charterdiplomet  
Den 2.april 1965 kom Charteret fra R.I. i Evnston. Aalesund Øst Rotaryklubb var blitt 
medlem av Rotary International. Vi var blitt en ordentlig rotaryklubb og vi var nå blitt en del 
av Distrikt 127. Dette distriktet strakk seg fra Stad i sør til Grense Jakobselv i nord og var 
ledet av guvernør Birger Grønn, Trondheim.  
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Charterdiplomet 
 
Allerede en knapp måned etter at vi hadde fått Charteret, måtte vår president Joachim stille på 
distriktskonferanse i Svolvær. Det samme måtte Hareide Rotaryklubb som hadde fått sitt 
Charter 1.mars samme år. Presidenten der var Erling Hareide. Guvernøren ville at det skulle 
holdes en felles charterfest for Aalesund Øst og Hareid Rotaryklubb.  
 
Charterfest ble det, den 26.mai 1965, på Odd Fellow i Ålesund. Under stor festivitas med 
prosesjon og fanfare festet guvernøren rotaryknappen på jakkeslaget til hver enkelt av de ca. 
50 nye rotarianerne. Så ble det fest med våre kjære damer og gjester fra fadderklubbene til 
langt ut på den lyse morgen. Hele 26 av medlemmene i Aalesund Øst og 25 fra fadderklubben 
deltok, de fleste med ektefeller. 
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1.2 Chartermedlemmene 
De 31 Chartermedlemmene var:  
Tor Assev,    Oddvar Berild,  Rolf Dahl, Anton Oskar Dale,  
Sverre Drabløs,   Olav Ekornes,  Fritjof Einar Espeseth,  
Amund Frøysa,   Asbjørn Giørtz,  Hans Joakim Giørtz,  
Kåre Gjørtz,    Kåre Hagen,   Ingolf Karsten Hansen,  
Øyvind Hanssen,   Fredrik O Hessen,  Håkon Lie Holmsen,  
Guttorm Koteng,   Nils Høegh Krohn,  Elling Lande,  
Trygve Larsen,   Egil Lien,   Narve Lømo,  
Erling Marstein,   Sverke Mogstad,  Gunnar Roald,  
Joachim H. Rønneberg,  Ola Martinius Rørvik, P. Juls Sandvig,  
Niels Stephansen,   Kåre Viken,   Karl Walderhaug. 
 
 
 
 
 

 

Charterpresident og distriktsguvernør Joachim Rønneberg 
 
Charterpresident var Joachim Rønneberg og Chartersekretær var Asbjørn H. Giørtz. Det ble 
bestemt at Arbeidsutvalget skulle tjenestegjøre som klubbstyre rotaryåret 1965-1966. 
 
Joachim Rønneberg  President 
P. Juls Sandvig  Visepresident 
Asbjørn Gjørtz  Sekretær 
Trygve Larsen   Kasserer 
Oddvar Berild   Seremonimester   
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Både i ventetiden og tiden etter at vi hadde fått diplomet, valgte vi å bruke til å styrke 
kameratskapet i klubben og til å få kjennskap til og kunnskap om Rotary. Det ble møter med 
stadig informasjon fra hovedkomiteene, 3-minutter og egoforedrag. Sett i ettertid var nok det 
viktigste valget og målsetting for året, at vi før året var omme, skulle stå fadder til en ny 
rotaryklubb. 
 
Eksempel på arbeid gjennom et rotaryår i 70-åra 
 

 

 
Deltakere på Mortensgås, punch og dans. Guardhuset 11. Nov. 1978. 
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Året 1978/79 kan i store trekk beskrive 70-åra. Nå innførte vi at det siste møtedag i hver 
måned, i tilknytning til komitearbeid, 3-min., medlemsblad, orientering om aktuelt rotarystoff 
og nytt fra opplysningskomiteen, skulle serveres kaffe og kaker. Dette skulle være en 
prøveordning, men som vi stort sett har hatt fram til i dag. Samtidig, også som en 
prøveordning, ble programkomiteen pålagt å fastlegge programmene for neste måned. 
Programmet skulle så settes opp på en tavle til orientering for medlemmene. Dette fungerte 
bra i noen år. Nå har imidlertid moderne teknologi med e-post overtatt 
informasjonsformidlingen i klubben. 
 
Rotaryåret 1977/78 ble avsluttet i den helt store stil med Garden Party på Solnør Gaard. Og 
damene stilte i "Store deilige sommerhatter" i den fine sommerkvelden. Det ble en minnerik 
og usedvanlig hyggelig aften! Godt og varmt vær gjorde at vi kunne ferdes på den praktfulle 
eiendommen både inne og ute og alt var lagt vel til rette av vårt enestående vertskap, Johan og 
Marit Daae-Qvale. Som en beskjeden takk fra klubben ga presidenten Marit en vakker brosje i 
sølv. Motivkretsen var hentet fra Urnes stavkirke, og fremstilte stiliserte dyr i kamp, med 
kroppene sammenslynget som båndornamenter i sterkt relieff. 
 
Hva preget oss som ville bli rotarianere? 
Mange av oss som var med i denne første gruppa som skulle komme til å starte Aalesund Øst 
Rotaryklubb, hadde vært medlemmer av Round Table. Rotary og Round Table har svært mye 
til felles, og det er grunn til å tro at Rønneberg fikk henvendelsen nettopp fordi han var 
"tabler". Også i Round Table finner vi  klassifikasjonsprinsippet, regelmessig samvær med 
møteplikt og 3-minutt'er. Styret og komitestrukturen er bygget opp på samme måte. 
Forskjellen ligger i aldersbegrensningen der Round Table setter grensa ved 20 til 40 år. Dette 
var nok med å prege oppstarten. Når sant skal sies, hadde vi ikke de store merkesakene å 
samle oss om. Vi hadde ingen spesiell ideologi ut over elementer som hører til den etikken 
som er allment godtatt i vår kultur. Vi ville ta servicetanken med i vårt yrke og arbeide for et 
sunnere samfunnsliv. Vi ville være mot andre som vi ønsker at andre skal være mot oss, og 
arbeide for internasjonal forståelse etc. Men vi hadde ingen saker som forente oss "i 
flammende begeistring eller fortærende forargelse". Heller ikke hadde vi noen spesielle 
personlighetstrekk som bandt oss sammen. Ikke var vi spesielt aggressive, underkastende, 
kverulerende, oppofrende mv.  
 
Vi tok heller ikke mål av oss til å være et gjensidig forsikringsselskap eller broderforbund 
som skulle tre støttende til når vi eventuelt fikk vanskeligheter med 3.prioritetslånet! Vi 
oppfattet oss ikke som noen sosial velgjørenhetsinstitusjon, selv om vi nok håpet å kunne få 
"fuske litt i faget". Vi søkte ikke Rotary ut fra spesielle vanskeligheter, problemer og behov. 
Saken er at vi ikke søkte i det hele tatt. Vi ble forespurt om vi ville være med. Og det ville vi! 
Vi var faktisk godtatt før vi ble medlemmer! 
 
Hvordan kan vi finne spor av dette i dag, 50 år etter? 
Dette gjelder også i dag. Vi er godkjent før vi blir medlemmer. Og dette er den enkle 
forklaringen på at Aalesund Øst Rotaryklubb er i bra stand og god vekst, og at nye 
medlemmer så fort identifiserer seg med organisasjonen. Vi føler at vi hører til her, vi føler 
oss godtatt. Dermed bidrar klubben til å imøtekomme et av menneskets aller sterkeste behov, 
behovet for å høre til, og behovet for å bli godtatt. Når alt kommer til alt, er kontakten mellom 
individene, vennskapet, erfaringsutvekslingen, meningsbrytningene og den gjensidige 
påvirkningen til videre utvikling,  det vesentlige. 
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Stifting av fadderklubber 
Det første kontaktmøtet med Brattvåg var 13.januar 1966, men allerede i desember året før 
var Ole Larsson Fjørtoft, Hilmar Skjelten og Egil Brattholm hjemme hos Asbjørn Giørtz for å 
bli orientert om Rotarys idé og arbeid. Dette møtet dannet så opptakten til å starte en 
rotaryklubb i Brattvågen. Ved felles og iherdig innsats og stadige turer til Brattvågen, klarte vi 
målsettingen. Allerede den 23.juni 1965 fikk den nye klubben sitt Charter, og med Egil 
Brattholm som president. I den nye klubben fikk vi en trofast samarbeidspartner, men ikke 
minst skapte arbeidet  med å etablere en ny klubb, grunnlag for en sterk og aktiv innsats i 
egen klubb. Aalesund Øst ble berømmet for god oppfølging av den nye klubben og særlig ble 
Joachim Rønneberg nevnt og hedret for det arbeidet han gjorde i denne sammenheng. 
 
I åra som fulgte, var Aalesund Øst Rotaryklubb også med fadder til Spjelkavik Rotaryklubb 
(1974) og Sula Rotaryklubb. Det faktum at Aalesund Øst Rotaryklubb var en meget aktiv 
klubb, lettet fra første stund samarbeidet mellom klubbene. Den første tiden la mange av 
medlemmene til Aalesund Øst Rotaryklubb turen innom Spjelkavik Rotaryklubb på deres 
tirsdagskvelder og på den måten styrket de båndet mellom klubbene. 
 
 

2. Organisasjonsarbeid 
2.1 Hvordan Rotary ble til 

Paul Harris ble født den 19. april 1868 i Racene, en vakker liten by ved Lake Michigan i 
Wisconsin, USA, nord for Chicago. Pauls far ble gift med en flott dame, som Paul sier kom 
fra en stolt familie. De fikk i alt 6 barn, men la seg til et levesett som de ikke hadde inntekter 
til. Bare 3 år gammel ble Paul overlatt til sine besteforeldre i Vermont. Der fikk han en aktiv, 
trygg og lykkelig oppvekst hos sine besteforeldre i den idylliske småbyen Wallingford. 

Både under oppveksten og som voksen var Paul en sosialt aktiv person. Han omtaler seg selv 
som en av "slynglene" under oppveksten, så aktiv at han kunne være et uromoment på skolen 
og tok mange risker i lek og utflukter med jevnaldrende. 

Fra besteforeldrene fikk han ballasten som kom til å styre resten av hans liv. Kontrasten til 
sine egne foreldres livsførsel gjorde at han satte ekstra stor pris på sine besteforeldre. Selv 
mener han å ha arvet vidsyn og toleranse fra sin bestefar og menneskekjærlighet fra sin 
bestemor. Han berømmer begge sine besteforeldre for å ha gitt ham et hjem preget av 
"offervilje,  hengivenhet, sannhet, oppriktighet og en kjærlighet som overgår alt annet."   

Paul P. Harris tok sin juridikum ved State University of Iowa i juni 1891. En av lærerne der 
hadde anbefalt studentene å skaffe seg erfaring fra forskjellige bransjer før de begynte  med 
juridisk arbeid. I 5 allsidige læreår, reiste han derfor omkring i USA og Europa og arbeidet i 
mange forskjellige yrker. Han knyttet lett nye kontakter og fikk, tross sitt omflakkende liv, 
venner for livet. Vel etablert i Chicago ble han snart medlem av en rekke organisasjoner og 
var medstarter av enkelte. Men han savnet de verdier som preget hans oppvekstmiljø. 

Bestefaren hadde aldri snakket nedsettende om en person eller nasjon, men hadde rost sine 
helter. En av disse heltene var en jurist som var en mann etter hans hjerte. Da han åpnet sin 
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advokatpraksis i Chicago, bestemte han seg for å drive slik hans bestefars helt hadde arbeidet, 
og ville alltid vise den største toleranse og respekt for sine medmennesker. 

Under et besøk i sin barndoms Vermont i år 1900 ble han klar over at han egentlig savnet 
nære venner i sin nye hjemby. Etter en søndagsmiddag hos en bekjent i Chicago gikk de tur i 
nabolaget og passerte mange forskjelligartede bedrifter. Da fikk han ideen til en klubb for 
mennesker fra vidt forskjellige bransjer.  

Tanken bak etableringen av Rotary var at lederne for forskjellige foretak regelmessig skulle 
treffes i en kameratslig ånd for å lære hverandre å kjenne, utveksle erfaringer og støtte 
hverandre i deres bestrebelser på å drive hederlige virksomheter. Medlemskapet skulle 
begrenses til en representant for hver bransje eller hvert yrke. De skulle treffes hver uke etter 
tur på hverandres arbeidssteder. Med vekslende møtesteder kunne medlemmene lære mest 
mulig om hverandres yrker, fremme vidsyn, øke forståelsen og respekten for hverandre. Med 
utgangspunkt i den opprinnelige møteordningen foreslo Paul Harris at den nye organisasjonen 
skulle bære navnet Rotary. 

 

 

Paul P. Harris, Gustavus Loehr, Silvester Schiele og Hiram E. Shorey 

Frøet til yrkestjeneste og yrkesetikk var samtidig sådd. Men det skulle gå ennå fem år før 
ideen ble satt ut i livet. Paul Harris fikk med seg 4 menn fra helt forskjellige miljøer i 
Chicago, og disse regnes som tetgruppa i organisasjonen. En hadde nordamerikansk 
bakgrunn, en tysk, en svensk og en irsk bakgrunn og i gruppa fant en både protestantisk, 
romersk-katolsk og jødisk tro.  Det første møtet ble holdt den 23. februar 1905. Det er derfor 

denne datoen blir regnet som Rotarys fødselsdag. Mer om 
hvordan Rotary voks og utviklet seg,  kan du lese i 
Håndboka eller på nettet. 

Symbolet, eller emblemet, er rotaryhjulet, Det skulle 
symbolisere sivilisasjon og fremtid. I 1923 ble det 
nåværende tannhjulet til, med 24 tenner, 6 eiker og et 
kilespor som symbol for «arbeid – ikke hvile». Samtidig 
symboliserer hjulet rotasjonsprinsippet i Rotary, at alle 
verv går på omgang, og at vi alle er en del av tannhjulet 

 

    

Rotaryhjulet 
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der alle tennene er gjensidig avhengig av hverandre for at maskineriet skal kunne fungere. 

I tråd med påvirkningene fra Paul Harris sin oppvekst hos besteforeldrene, hans vidsyn og 
samfunnsansvar, tankene fra tetgruppa i Chicago, har tjenesteidealet vært sentralt i Rotary. 
Fra 1989 har dette vært formulert slik: Service Above Self ("Å gagne andre"). Dette er motto 
både for organisasjonen og den enkelte rotarianer. Rotarys formål er å fremme og styrke 
viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet og spesielt viljen til: 

1. Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre.  
2. Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver 

enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet. 
3. Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv. 
4. Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom verdensomspennende 

fellesskap av personer fra forskjellige yrker forenet i idealet om å gagne andre. 
 
Dette er en målsetting som gjelder for hver klubb og rotarianer over hele veden. Idealet har 
vært gjeldene for Rotary fra første stund, men har vært utformet litt forskjellig gjennom 
historien. Mottoet "Service above self" ble altså vedtatt på verdenskonvensjonen (RI-
Convention) 1989, og en ville fremheve at "å hjelpe andre gir personlig vekst og varig verdi". 
 
 

2.2 Regler for rotarianere 
Rotarys etikkregler 
 
Det forventes at  

1. Jeg ser mitt yrke som en mulighet til å gagne andre. 
2. Jeg er tro mot de etiske retningslinjer for mitt yrke, mitt lands lover og de moralske 

normer i samfunnet. 
3. Jeg gjør alt for å holde mitt yrke i ære og fremme mitt yrkes høyeste etiske standard. 
4. Jeg er rettferdig mot min arbeidsgiver, mot mine arbeidskollegaer, forretningspartnere, 

konkurrenter, kunder, allmennheten og mot alle jeg har yrkesmessig forbindelse med.   
5. Jeg erkjenner at alt nyttig arbeid har sin verdi. 
6. Jeg bruker mine yrkeskunnskaper og min erfaring til å skape muligheter for unge 

mennesker, å lindre andres nød og forbedre livskvaliteten for mine medmennesker. 
7. Jeg gir allmennheten korrekte og sannferdige opplysninger om mitt arbeid og min 

yrkesvirksomhet.   
8. Jeg verken ber om eller gir fordeler til en rotarianer som jeg ikke ville gitt til andre i 

yrkesmessig sammenheng. 
 
Spørsmålsprøven 
I forlengelse av og til støtte for denne yrkeskodeksen forholder  rotarianerne seg til 4-
spørsmålsprøven om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår?  
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
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Klubbtjenestene 
Arbeidet i Rotary er konsentrert om 5 hovedveier, eller avenyer som vi gjerne sier i 
rotarysammenheng. Opprinnelig var det lagt opp til 4 avenyer: 
 

1. Klubbtjeneste 
2. Samfunnstjeneste   
3. Yrkestjeneste og  
4. Internasjonal tjeneste 

Fra 2010 er det også opprettet en femte aveny: ungdomstjeneste. Mens Rotaryhjulet 
representerer bevegelse og handling, skal avenyene markere Rotarys aktiviteter. Som 
uavhengig og konfesjonsløs serviceorganisasjon, innebærer "De fem avenyene"  at Rotary 
engasjerer seg i all  aktivitet som innebærer uegennyttig service eller tjeneste.  Det er dette 
som er kjernen i Rotarys formål. 
 
I dag er Rotary en verdensomspennende organisasjon med over 1,2 millioner medlemmer 
fordelt på nesten 34000 klubber i mer enn 200 land. Rotary er verdens nest største 
veldedighetsorganisasjon, bare Røde Kors er større. Til Norge kom Rotary i 1922 da  
Kristiania (senere Oslo) Rotary Klubb ble startet. Dette ble forøvrig den første Rotaryklubben 
i Norden. I Norge er det nå ca. 325 rotaryklubber fordelt ut over hele landet, og disse har til 
sammen vel 12500 medlemmer. Norge er delt i 6 distrikt, og vi på Sunnmøre og i Romsdal 
hører nå til distrikt 2305 sammen med Oppland og Hedmark pluss Eda i Sverige.  

 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistriktene. Rotary er organisert på 
klubb-, distrikts- og internasjonalt nivå. Hver rotarianer er medlem i sin egen klubb. Klubben 
er medlem av et distrikt som igjen er medlem av Rotary International (RI). Klubbene velger 
sine egne ledere og har et betydelig selvstyre innenfor Rotarys lover. Lederen for en klubb 
kalles klubbpresident mens lederen for sammenslutningen av en rekke klubber, et distrikt, 
kalles distriktsguvernør. Hvert distrikt er medlem av Rotary International. På verdensbasis er 
det 530 distrikt og disse er ledet av RI-presidenten som er verdenspresidenten.  
 
 
Rotary International (RI) 
Rotary International har sin rot tilbake til tetgruppa fra Chicago i begynnelsen av 1900-tallet. 
Det er nettopp Rotarys engasjement på den internasjonale arena som i dag gir organisasjonen 
anerkjennelse. Rotary og rotarianere spilte en sentral rolle da FN ble etablert og det har 
fortsatt nær forbindelse opp mot FN-systemet. I den sammenheng har Rotary konsultative 
medlemmer i de fleste store internasjonale organisasjoner.  RI-presidenten holder hvert år tale 
i FN-bygningen i forbindelse med FN's Charterdato, 24.oktober. (FN-dagen). 
 
Rotary Internationals årlige kongress (Convention) er organisasjonens årsmøte og høyeste 
organ. Det internasjonale sekretariatet har sitt hovedkontor i Evanston (nær Chicago, USA) 
med 7 servicesentra rundt om i verden. Det internasjonale apparatet ledes av en 
generalsekretær og har ca. 500 medarbeidere rundt om. Vi sokner til kontoret i Zürich, Sveits.  
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2.3 The Rotary Foundation 
For å drive samfunnstjeneste og internasjonale tjeneste trengte Rotary penger. Et fond ble 
etablert, og Rotaryfondet har i løpet av de snart 100 åra det har eksistert, blitt Rotarys 
flaggskip. Formålet ble i 1917 uttrykt som "å hjelpe Rotary til å gjøre noe godt i verden i form 
av veldedighet, utdannelse og andre samfunnsgagnlige servicetiltak". Fondet er en egen 
stiftelse med eget styre atskilt fra RI. Dette gir juridiske og skattemessige fordeler i mange 
land. Samtidig er fondet så tett integrert med Rotary som mulig, og fondet blir oftest ledet av 
en tidligere RI-president. Midlene i fondet er både store og små donasjoner og ikke minst, 
frivillige bidrag fra rotaryklubbene i verden. Midler som kommer inn, blir stående urørt i 3 år 
mens de akkumulerer renteavkastning. Det er disse renteinntektene som finansierer 
administrasjonen av fondets mange innsatsområder. Dermed kan innsamlede midler til dette 
fondet i sin helhet gå til det formålet de er tiltenkt.  
 
Det finns innen Rotary også en rekke andre fond øremerket til diverse tiltak. Et av disse er 
Polio Plus-fondet som bidrar til et vaksinasjonsprogram med det siktemål å utrydde polio i 
verden. En har langt på vei lyktes, men det dukker fortsatt opp områder med polio der innsats 
kreves. 
 
 

2.4 Paul Harris Fellow 
Utmerkelsen Paul Harris Fellow ble innført i 1957. I de fleste land hvor Rotary International 
er aktiv utdeles æresbevisningen fra klubbene for å hedre et samfunnsengasjert menneske, 
rotarianer eller ikke, for sitt arbeid. Paul Harris Fellow (PHF) kan bare deles ut til 
enkeltpersoner. Det er den lokale Rotaryklubb som sender en begrunnet søknad til Rotary 
International. 
 
Følgende er tildelt Paul Harris Fellow av Aalesund Øst Rotaryklubb: 
Joachim Rønneberg   1980 
Johan Weiberg Gulliksen  2003 
Terje Fagermo   2012 
Torill Ytreberg   2013 
Albert Aarøe    2014 
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Johan Weiberg Gulliksen, Terje Fagermo og Joachim Rønneberg 
 
Tre Paul Harris'er på ett brett. Fra venstre Johan Weiberg Gulliksen, Terje Fagermo og 
Joachim Rønneberg. Joachim er chartermedlem og klubbens første president. Hans innsats 
under krigen og hans arbeid for ungdom gjennom et langt rotaryliv er også klubben stolt av. 
Johan eller Gullik har engasjert seg i den maritime industrien, i bank og helse, og i det å ta 
vare på vår kulturhistorie. Terje Fagermo er av mange kalt lysets mester tro mot Vestlandets 
natur- og kulturarv. Terje gav klubben lov til å selge nummererte trykk av bildet «Bak fjellet» 
til inntekt for Borgund Dyreklubb. Det førte til at en kunne overrekke Dyreklubben en sjekk 
på 100 000 kroner. 
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Torill Ytreberg får utdelt Paul Harris Fellow av president Gunvor Hagen Wolstad. 
 
I forbindelse med Presidentskiftet i Aalesund Øst Rotaryklubb ble Torill Ytreberg tildelt Paul 
Harris Fellow for sitt engasjement i klubben og i samfunnslivet. Ikke bare var Torill den 
første kvinnen som inntok mannsbastionen i Aalesund Øst Rotaryklubb i 1997, men hun var 
også klubbens første kvinnelige president. Utmerkelsen ble delt ut av president Gunvor Hagen 
Wolstad. 
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Albert Aarø og Knut Røsok. 
 
To presidenter med 40 års rotaryhistorie mellom seg. Albert Aarøe var president 1972/73 og 
Knut Røsok i 2013/14. På bildet gratulerer presidenten Albert Aarøe med Paul Harris Fellow.  
Albert Aarøe har gjennomført flere store prosjekt for klubben. I 1981 arbeidet han for at 
klubben skulle markere seg i de funksjonshemmedes internasjonale år, og på 
distriktskonferansen samme året ble han tildelt Rotary International Service Award. 
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3. Klubbtjenestene  
3.1 Møtelokaler 
Alt fra starten i 1964 stilte Rolf og Ruth Dahl rom til disposisjon på Grand Hotell for den nye 
klubben. Da romma mot Løvenvoldgata ble for små, stilte de velvillig større lokaler til 
rådighet for de faste ukentlige møta. 
 
Fra 1979 kom en sammen i Korsegata 8, i tidligere Aalesunds Handelsforenings lokaler. Her 
ble en i ni år, til 1988.  
 

 
Skandinav Hotell, Korsegata 8, tidligere Aalesunds Handelsforening, Farstadgården eller 
Notenesgata 14. 
 
I 1988 kom det nye eiere, og nå havnet klubben i kantina til Farstad shipping. Det var vel ikke 
uten betydning at klubben hadde Terje Andersen som medlem og i lederposisjon hos Farstad-
rederiet. Så blir det spennende å se hva som skjer i årene som kommer. Hvor lenge blir vi i 
Notenesgata 14? Til nå er det i alle fall blitt 27 flotte år. 
 
 

3.2 Klassifikasjonsprinsippet  
Rotary er et fritt forum hvor klassifikasjonsprinsippet gjør at klubbens sammensetning blir 
allsidig og representativ, men likevel elastisk nok til å gi plass for de fleste. Det understrekes 
av prinsippet "Kvinnen og mannen er viktigere for klubben enn klassifikasjonen". Dette har 
alltid vært håndhevet her i Aalesund Øst Roraryklubb, og vært vår klubbs sterke side. Dette 
har gitt oss medlemmer med stor faglig kompetanse, medlemmer som hver på sine felt har gitt 
oss meget, og som det er givende og interessant å omgås. Møteplikten og det regelmessige 
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samværet bidrar også i høy grad til dette. I denne forbindelse nevnes spesielt medlemmer som 
står i "ensomme yrker" og som i sitt daglige arbeid har liten sosial kontakt med andre 
mennesker. For disse er medlemskap i Rotary en skikkelig gavepakke. Gjennom de ukentlige 
møtene får vi bred informasjon om hva som rører seg i tiden, og får føle lokalsamfunnet på 
pulsen. Klassifikasjonsreglene har i Aalesund Øst alltid blitt tolket sjenerøst. Det viktigste har 
vært å innlemme de rette personene.  
 
 

3.3 Presidenter 
Det var i et klubbmøte den 3.januar 1973 at en vedtok å skaffe klubben et passende kjede. Da 
Fridtjof  Espeseth i samme møte tilbød seg å gi kjedet som gave til klubben, var også den 
økonomiske siden av saken lykkelig løst. Det var også rimelig at klubbes "egen gullsmed", 
Kåre Hagen, tok på seg oppdraget. Han fikk med seg Trygve Larsen til å ta del i utformingen. 
Resultatet kunne presenteres på sommertreffet 20. juni samme år. Den innkommende 
president for året 1973/74, Oddvar Berild, var den første som kunne smykke seg med kjedet 
som offisielt ble tatt i bruk på møtet 27. juni 1973. 
 

 
Presidentskifte 2011 med Siv Svanes og Jarle Sulebust. 
 
Rotary betyr i denne sammenheng "på rundgang", og har sitt opphav fra de aller første år da 
møtene ble holdt ukentlig hjemme hos hvert medlem. Men Rotary som begrep, gjelder også 
på andre måter. Ta f.eks. rotaryåret som begynner 1. juli og avsluttes den 30. juni året etter. 
Da skiftes alt mannskap og blir erstattet av et nytt. Det gjelder alle verv både i og utenfor 
komitéene. Dette innebærer også skifte av president. Dette skal skje på siste møtet i juni, om 
enn ikke på den vanlige møtedagen, nødvendigvis. Presidentskiftet er en forholdsvis stor 
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begivenhet i rotaryåret og krever en høytidelig tilstelning i egnet lokale. Da holdes det taler. 
Avtroppende president takker for seg og blir "Past President" og ønsker påtroppende president 
lykke til i året som kommer. Presidentkjedet skifter "eier" i det avtroppende henger kjedet 
rundt halsen på innkommende. Den nye presidenten kvitterer ved å takke den avtroppende for 
vel utført arbeid. Så benker forsamlingen seg rundt et veldekket bord og dyrker 
kameratskapet. 
 
 

3.4 Møtestruktur 
Møtene følger vanligvis et fast mønster. Dette har variert noe over tid, men i Aalesund Øst har 
vi holdt på tradisjonen med en sang i starten på møtet, et "3-minutt foredrag". Aktuell 
informasjon fra presidenten inkluderer markering og klapping for forestående fødselsdager. 
Deretter følger et foredrag eller et kåseri, enten av egne medlemmer eller av inviterte 
utenforstående. Fra tid til annen er det ekskursjoner til bedrifter og institusjoner i nærområdet. 
Der vi har holdt til de siste 10-årene, har vi også kunnet nyte en kopp kaffe på møtene, og 
bløtkake på siste møtet i måneden. Dette møtet er avsatt til klubbsaker. 
 
Møteprogram 
 

 
Harald Kjølås holder foredrag. 
 
Det mest påfallende trekk ved programmene våre har vært en forbausende spennvidde i de 
interesseområder som er kommet fram. Dette har kanskje først og fremst kommet til uttrykk i 
de høyst uforpliktende 3-minutter'ne. Se program i Vedlegg 3. 
 
 
Skiftende  møtedager og møtetid 
Nesten hele tiden har vi i Aalesund Øst møttes onsdag fra kl. 18.15 til 19.15. Dette er ramma 
for møtet, men helst har vi møtt opp en halvtimes tid før 18.15 for sosialt samvær over en 
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kopp kaffe og en trivelig prat med klubbkamerater. At det ble onsdag ettermiddagstid skyldes 
at fadderklubben, Aalesund Rotaryklubb, hadde sin møtetid på formiddagen, og håpet at en ny 
klubb med kveldsmøte kunne bli et bra alternativ. Nå viste det seg at heller ikke onsdager på 
sen ettermiddagstid var ideelt for alle, så et par år helt på begynnelsen av 2000-tallet, la en om 
til mandager mellom 19.30 og 20.30. Det skulle vise seg  at heller ikke dette tidspunktet førte 
til økt frammøte, og i 2001 gikk en igjen over til onsdager. 
 
Vimpler 
I årene fram til ca. 1990, mottok klubben mange vimpler fra rotaryanere som kom på besøk, 
gjerne ledsaget av en liten presentasjon av seg selv og sin klubb. Og medlemmene fra vår 
egen klubb hadde også vimpler med seg når de var på reise og besøkte andre klubber. Vår 
egen vimpel ble tegnet av vårt tidligere medlem, arkitekt Sverke Mogstad.  
 
I den første tiden ble mottatte vimpler satt på bordene og skapte gode minner. Det ble etter 
hvert mange vimpler som skulle ha plass, så i 1975 fikk Fridtjof Espeseth sin kone til å skaffe 
to store svarte tepper og sy 20 vimpler på hver. Et kjempearbeid. Da Fridtjof overleverte 
"vimpelteppene", siterte han fra Johan Herman Wessels dikt om Karen Bach: For hvert et 
nødig sting du stakk (på en meg høst nødvendig frakk), takk. 
 
Det gikk med vimplene som det gikk med månedsbrevene. De forsvant stort sett på 1990-
tallet. I den senere tid har vimplene igjen kommet til heder og verdighet. Mange henger igjen 
på veggen under våre møter. Klubben har gjennom mange år hatt gleden av å ha en reiseglad 
herremann ved navn Theodor Lorentzen som medlem. Fra sine mange besøk i fremmede 
lands rotaryklubber har han brakt hjem et anselig antall vimpler, gjerne ledsaget av 
interessante beskrivelser av opplevelser på sine mange reiser. 
 
 

3.5 Møtereferater 
 
Månedsbrevet 
I likhet med mange andre klubber, hadde vår klubb også eget månedsbrev. En egen komité 
hadde ansvar for å skrive referat fra hvert møte. Månedsbrevene ble til å begynne med skrevet 
ut på stensil og mangfoldiggjort på spritduplikator. Referatene ble distribuert og medlemmene 
kunne på den måten holde seg à jour og se hva de eventuelt gikk glipp av. Månedsbrevene ble 
også sendt til andre klubber i distriktet, og gjennom denne utvekslingen både ga vi og fikk vi 
ideer til aktuelle program. Månedsbrev fra andre klubber ble jevnlig referert på 
medlemsmøtene våre. Opplesningen, ofte med en treffende kommentar, gikk på omgang 
mellom medlemmene. Utvekslingen av månedsbrev styrket en verdifull og personlig 
forbindelse klubbene imellom.  
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Eksempler på Månedsbrev, Web-side, R-Øst og Facebook. 
 
Innholdet i månedsbrevene kunne variere, og berettet om store og små tildragelser som hadde 
hendt siden forrige månedsbrev. Innholdet var primært rotary-stoff, men også om andre ting 
som rørte seg i de ulike lokalsamfunn og iblant ispedd en god historie. Vi hadde i den tiden 
tett kontakt med Brattvåg, Hareid og Sula Rotaryklubb, og i en periode også med Stranda og 
Sykkylven. Vi lot oss imponere av frammøtestatistikken til Brattvåg og Hareide RK. Brattvåg 
lå jevnt  mellom 90 og 99.  
 
Mot slutten av 1980-åra ble brevene sjeldnere og sjeldnere, og rundt 1990 var det for 
Aalesund Øst Rotaryklubb helt slutt på månedsbrev, dessverre. I en periode ble til og med  
frammøteprosenten til de enkelte medlemmene presentert. Kopiering og mangfoldiggjøring 
var blitt enklere, men tidene hadde endret seg. Mange har savnet dem, og det er slett ikke 
sikkert at e-mailene er like verdifull. Vignetten på månedsbrevene ble laget i 1982/83, det året 
Rolf P. Jacobsen var president i klubben. Han fikk da den grafiske avdelingen i 
Sunnmørsposten til å lage en strektegning av Grand Hotell, nå Scandinavie, hvor vi den gang 
holdt møtene våre. Da vi senere flyttet til kantina til Sunnmøre Kreditbank, ble vignetten 
endret tilsvarende, og noe senere ble det Farstadgården. Nå pryder vignetten R-Øst, vårt 
tidligere klubborgan. R-Øst så dagens lys etter et forslag fra Harald Yndestad. Det var Albert 
Aarøe som kom med navneforslaget. 
 
R-Øst 
I 2003 introduserte Informasjonskomiteen R-Øst som et nytt Månedsbrev for klubben. 
Oppgaven til R-Øst var å speile aktivitetene i klubben. Innholdet i R-Øst var i hovedsak 
referater fra foredrag og andre klubbsaker. Videre var der referater fra reiser og sosiale 
tilstellinger. Noen ganger var der også artikler om ting som medlemmene var opptatt av. R-
Øst ble skrevet av Harald Yndestad og kom ut i 42 nummer fra 2002 og fram til 2012. Hvert 
nummer ble avsluttet med kommentaren ”Dette lurer jeg på”. Her er et typisk eksempel:  
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Dette lurer jeg på  
 

 
”Barn til flyktninger som kommer hit, har ingen ting, knapt vinterklær. 
 Det jeg lurer litt på er, hvorfor er det ingen som reagerer?” 
 
Månedsbladet R-Øst ble nedlagt i 2012. Den 25. desember 2012 opprettet Harald Yndestad en 
lukket gruppe for Rotary Aalesund Øst på Facebook. Gruppen overtok navnet R-Øst og har 
erstattet månedsbladet som et forum for klubben.  
 
Klubben fikk sin første hjemmeside i 1990-årene. Den gang var hjemmesiden tilknyttet web-
serveren ved Høgskolen i Ålesund. I 2008 fikk vi i oppgave å finne en ny løsning for 
hjemmeside til klubben.  Forskjellige alternativer ble vurdert, før vi fikk en endelig løsning. 
Hjemmesiden ble i hovedsak benyttet til framstilling av kommende møteprogram.  
 
 

3.6 Rekruttering 
 
Medlemskomiteen 
Komiteen har hovedfokus på å vurdere nye kandidater for medlemskap, samt på best mulig 
måte bidra til at de som allerede er med i klubben finner seg godt til rette. De fire 
hovedkravene som Rotary har for medlemskap blir forsøkt fulgt: 
 

1. Være voksne personer med god karakter og med god anseelse i utøvelsen av sitt yrke.  
2. Inneha ledende eller selvstendig stilling innen yrket/bedriften/organisasjonen. 
3. Være personlig, aktiv virksom innen det yrket/den klassifikasjonen som 

vedkommende dekker.  
4. Ha sitt arbeids- eller bosted innenfor klubbens territorialgrense. Antallet medlemmer 

har de siste årene variert mellom 50 og 65.  
 
 

3.7 Kvinnene kommer med 
Det var først i 1989, etter en dom i USA på 70-tallet, at Rotarys lovråd besluttet at Rotary 
skulle være åpen for begge kjønn. At kvinnene fikk innpass i Rotary er avgjort den største 
milepelen i klubbens historie, så langt. Klubben var nå først på 90-tallet inne i en fase der det 
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ikke er til å legge skjul på at interessen og aktiviteten var laber. Fremmøteprosenten var lav, 
og noen tvilte på om klubben fortsatt var liv laga. Men så vedtar lovrådet i Rotary 
International, at klubbene også skulle være åpne for kvinner, noe som også samsvarer med 
norsk likestillingslov. 
 
I Rotary generelt, så også i Aalesund Øst Rotaryklubb ble det en  diskusjon om hvorvidt en 
skulle ta inn kvinnelige medlemmer eller ikke. Noen var imot, og det finnes ennå klubber i 
Norge som ikke har tatt inn kvinner. Imidlertid, vedtaket i Aalesund Øst Rotaryklubb at 
kvinner er velkomne. Og dette var enstemmig. Følgen ble at vår klubb fikk sitt første 
kvinnelige medlem, Torill Ytreberg, i 1997. I 2002-2003 ble hun forøvrig klubbens første 
kvinnelige president. 
 
Etter hvert kom det flere og flere kvinner inn, og klubben fikk en helt ny giv. Disse jentene 
var drivende flinke, velutdannede og kvalifiserte, og de hadde lett for å formulere det de 
hadde på hjertet i alle sammenhenger. De bidro kort og godt til å gi klubben en mer nyansert 
og fasettert profil. Klubben ble "fornyet", - trivsel og fremmøteprosenten økte. Dette kommer 
tydelig til utrykk også i det Torill Ytreberg skriver om sin inntreden i klubben. 
 
Kvinneandelen i Aalesund Øst er nå over 30%, hvilket i landssammenheng er et meget høyt 
tall. Til sammenligning kan nevnes at kvinneandelen i vår fadderklubb er 13%,- forøvrig ikke 
så verst det heller. På møtene kan det imidlertid virke som om kvinneandelen er vesentlig 
høyere enn 30%. Det kan nok ha sin årsak i at mange av våre eldste mannlige medlemmer (og 
noen andre), aldri eller sjelden er å se på møtene. 
 
Første kvinne og president, Torill Y forteller 
Noen betraktninger om hvordan jeg opplevde å bli tatt opp som første kvinne i Aalesund Øst 
Rotaryklubb. Det startet i 1996 med at Dag Bjørneset som den gang var adm.dir. i 
Kreditbanken, tok kontakt med meg og spurte om jeg kunne tenke meg å gå inn som medlem. 
Han tok imidlertid et forbehold om at det tidligere ikke var tatt opp kvinner i klubben, og at 
han ikke var sikker på om medlemmene ønsket det, til tross for at Rotary på det tidspunkt 
hadde åpnet for kvinnelige medlemmer. Jeg svarte at dette var interessant og at han kunne 
forsøke å foreslå meg som medlem, men at jeg også hadde full forståelse for at hans 
anbefaling muligens kunne bli avslått.  
 
Etter  et halvt års tid kontaktet Dag meg på nytt og inviterte meg til et møte som observatør. 
Det var da blitt 1997. Jeg var litt spent på mottakelsen, men det viste seg at jeg ikke hadde 
noe å frykte. Jeg ble veldig godt mottatt og det viste seg at det var mange medlemmer i 
klubben jeg kjente godt fra før. Jeg trivdes veldig godt og syntes dette var et nettverk der jeg 
kunne møte folk fra mange forskjellige yrker. Klubbkveldene bød på mange interessante 
foredrag og mange hyggelige sosiale sammenkomster. Et fint avbrekk i en ellers travel 
hverdag som direktør for Scandic Hotell i Ålesund. Det skulle gå to år før vi vervet neste 
kvinne. På klar oppfordring fra medlemmene om at de ønsket flere kvinner inn i klubben, ble 
Berit Westad og Siri Stoknes rekruttert i 1999. Da kom damene etter hvert som perler på en 
snor! I løpet av de årene jeg har vært med, har jeg hatt verv både som kasserer, styremedlem 
og president, og jeg har vært med i kameratskapskomitéen, programkomiteen og 
medlemsskaps-/klassifiserings-komitéen.  
 
I rotaryåret 2002-2003 ble jeg klubbens første kvinnelige president, og jeg syntes det var en 
stor tillitserklæring å bli spurt om å ta på meg vervet. Jeg hadde et godt og energisk styre 
sammen med meg, og det gjorde vervet både spennende og lærerikt. Vi ønsket å gjøre en del 
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endringer, og et år går utrolig fort, men jeg vet at vi startet en del prosesser som har bidratt til 
å utvikle og modernisere klubben på noen områder. Men endringer tar tid og det er viktig å ta 
ett skritt om gangen. Jeg tror at vi i hvert fall kan si at vi bidro til en oppmykning av et noe 
stramt regelverk i løpet av denne tiden, i form av muligheter for permisjoner, møtefri i juli og 
større fokus på klubbens interne sosiale liv. I tillegg revitaliserte vi klubbens relasjoner til vår 
fadderklubb, Brattvåg Rotaryklubb, og sørget for at enkene "våre" nå blir invitert til noen ev 
våre arrangementer og mottar hilsen fra klubben til jul.  
 
Klubbens nye informasjonsblad, R-Øst ble lansert i min presidentperiode. Rotarys ideer er 
minst like aktuelle i dag som den gang Rotary ble startet. Etikk, samfunnsansvar, 
internasjonal forståelse og samarbeid, og ikke minst kameratskap er viktige pilarer i alt vi 
foretar oss både i jobbsammenheng og som privatpersoner. Rammeverket er på plass og dette 
bør vi som gode rotarianere etterleve hver dag. Modernisering og endringer utgjør ingen 
trusler for Rotary som organisasjon, heller tvert om. Det er viktig at Rotary er en dynamisk 
organisasjon som hele tiden endres i takt med tiden. På den måten evner vi å skape et 
attraktivt fellesskap som tiltrekker seg unge, travle ledere som ønsker et faglig godt pusterom 
en gang i uka sammen med andre samfunnsengasjerte mennesker. 
 
Det gleder meg å se at klubben vokser og utvikler seg, og synes det er flott at det er rekruttert 
mange nye medlemmer som tilfører klubben nye kvaliteter. Ulik alder og bakgrunn gir gode 
diskusjoner og erfaringsutvekslinger som er nyttige for oss alle. Det lover godt for fremtiden! 
Jeg er svært takknemlig for at jeg ble invitert inn som medlem i dette hyggelige og givende 
fellesskapet. Det var spesielt hyggelig for meg å være klubbens første kvinne og første 
kvinnelige president. Jeg håper at vi kvinnene har bidratt til en positiv innvirkning på 
klubbens utvikling. 
 
 

3.8 Klubbens sosiale liv 
For Rotary er mellommenneskelige relasjoner viktig. Skal vi vokse som menneske og 
samtidig ta vare på de rundt oss, blir klubbens sosiale liv avgjørende. Medlemmene må trives, 
i klubben og med hverandre. Det er derfor ikke underlig at klubben har en 
kameratskapskomite. 
 
Måten komiteen har løst sin oppgave på har nok endret seg opp gjennom åra, og kanskje 
avspeilt sin egen samtid. Det året klubben feirer sine første 50 år er programmet slik: 
Rotaryårets første sosiale sammenkomst har i mange år vært Rakfiskaften og da gjerne i 
Ytterlandstova i Borgundgavlen. Med rakfisk fra Valdres og godt tilbehør – både av fast og 
flytende format – har dette blitt en trivelig og litt eksotisk sammenkomst. Og de gode 
historiene, både fra medlemmer og inviterte foredragsholdere, holder stemningen oppe til 
seint på kveld. 
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Presidentskifte hos Asbjørn Nørve. 
 
Når skreien begynner å nærme seg Borgundfjorden, nærmer Torskeaften seg også. Da er det 
på tide å sende invitasjon til Brattvåg Rotaryklubb og invitere de til festlig lag. I tidligere tider 
håndterte klubbens egne kokkeeksperter torsken og serverte den blodfersk med rogn og lever 
på et dertil egnet sted. Nå er vi «moderne» og leier de som tilbereder fisken, men da kan i alle 
fall alle være med å nyte den og ingen må stå på kjøkkenet (selv om det kanskje ikke var noe 
stort offer.) I år ble det ingen Torskeaften, men det er bare fordi vi desto mer skal feire 50-års 
jubileum! 
 
Svinøya og Sorggruppa henger på et vis sammen. Kameratskapskomiteen har i den 
sammenheng lagt til rette for en trivelig ramme rundt turen til Svinøya ved å skaffe mat og 
drikke til alle. Når liflig grillduft hang over gressmarken der ute visste alle at nå var det en 
velfortjent pust i bakken. 
 
Presidentskiftet er en høytidelig handling og den krever at vi gjør stas på klubben, og på den 
som takker for seg, og den som tar over. God mat og drikke hører med og gjerne et kulturelt 
innslag. Det synges, både rotarysanger og andre sanger fra sangheftet vårt, og så er det taler.  
 
Både oppsummering og noe om hva vi kan vente oss. Og alt dette har komiteen pakket inn i et 
vakkert dekket bord. 
 
Gulliks reiser har ikke vært komiteens ansvar, men litt «nistemat» når bussen har stoppet for 
at vi virkelig skal kunne nyte sunnmørsnaturen har vært et hyggelig innslag. Akkurat som 
bløtkake og vinlotteri på klubbmøta den siste onsdagen i måneden. 
 
Sangboka 
Det hadde i en del år vært snakket om at klubben skulle hatt sin egen sangbok. I 2012 ble det 
derfor satt ned en komité av sangglade rotarianere som ble antatt å ha sans for hvilke sanger 
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som kunne passe. Det ble plukket ut et utvalg som både skulle ta vare på den norske 
sangtradisjonen, og så vidt mulig ha med et innhold som kunne passe inn i Rotarys ånd. En 
god blanding av norske og utenlandske sanger. Samtidig kunne en viser noe som kunne 
appellere til de med sans for mer den mere moderne sangskatt. Alle medlemmene i komiteen 
kom med sine innspill og dermed kunne komiteen ta fatt på utvelgelsen av sanger og 
ideutveksling om hvordan boka skulle redigeres. 
 
Det ble på en bok der en valgte ut en sang pr. uke i rotaryåret, og som sagt, om mulig, med et 
innhold som passet inn i årets gang. Så ble boka sendt til trykking og tatt i bruk. Komiteen var 
innstilt på at dette første opptrykket skulle være en utgave for å få erfaring med hvilke sanger 
som syntes å skulle være med i det neste og reviderte utgava. Nå har boka vært brukt i vel to 
år på hvert rotarymøte (stort sett) og en har blinket seg ut hva som bør bli gjenstand for 
revisjon. Nå vil en komité starte arbeidet med en enda mer tilpasset utgave, så sangen vil 
fortsatt lyde når Aalesund Øst Rotaryklubb har møte!!.  
 
 

3.9 Reiser og utflukter 
Vennskap og samarbeid er viktig for en rotarianer. Det aller viktigste er det som skjer i egen 
klubb, med ukentlige møter, prosjektarbeid, bedriftsbesøk og sosialt samvær. I vår klubb har 
en årlig tur vært fast innslag til stor glede for medlemmene i de senere år. Fra 2002 til 2006 
var det utenlandsturer, men fra 2008 har turen vært i eget distrikt. Stikkord for de lokale 
turene har vært: natur, kultur, næringsliv og ikke minst sosialt samvær med god mat. 
 

 
Fra dugnad på Svinøya. 
 
Våre turer har sitt utspring i Ålesund Handelsagenters Forening, som fra slutten av 1970-
årene og i 20 år gjennomførte en rekke turer inntil foreningen ble nedlagt. Turene var ikke 
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årvisse.  På den tiden var ikke utenlandsturer så vanlige som i dag.  De såkalte «agentturene» 
ble veldig populære. 
 
Drivkrefter i agentforeningen var bl.a. P. Juls. Sandvig, Asbjørn Giørtz og Per Fagerhaug, 
som i tur og orden også var presidenter i Aalesund Øst Rotaryklubb. På den måten ble 
medlemmene i vår klubb trukket med.  I praksis var det medlemmer fra disse to foreningene 
inklusive noen utenforstående venner som deltok på turene til Kiel, London, Wien, Roma, 
Klassisk Grekenland, Mosel-og Rhindalene og den siste til Paris. I 2001 var vi noen få venner 
som var på elvetur på Donau.  Det resulterte i at dette med turer ble tatt opp igjen i Aalesund 
Øst Rotaryklubb. 
 
Den første turen gikk i 2002 med fly via København til St. Petersburg og derfra et 9-dagers 
elvecruise til Moskva.  Hjem, med fly via København.  Medlemmer fra andre Rotary-klubber 
var med.  Turen var meget vellykket og ble fulgt opp med: 
 
2003. Tur til Skottland, fly til Aberdeen og videre med buss til Peterhead, hvor vi besøkte vår 
vennskapsklubb.  Etter en del rundturer dro vi over til vestkysten og sørover til Edinburgh, 
retur til Aberdeen. 
 
2004. Tur til Toscana, Italia.  Fly til og fra Roma.  Det var et fint opplegg fra turoperatøren 
med en rekke turer og besøk i dette store vinområdet. 
 
2005. Tur til Portugal.  Etter Lisboa dro vi med tog i egen spisevogn til Oporto.  Med dette 
som utgangspunkt var vi på turer i området, bl.a. elvetur opp Duorodalen og buss 
tilbake.  Reiseleder: Brita Blomquist. 
 

 
Fra turen til Irland. 
 
2006. Fly til Irlands hovedstad Dublin.  Vi var først sydover mot Waterford og dro deretter 
med tog til britiske Nord-Irland og Belfast.  Toget stoppet en stund på grunn av bombetrussel 
fra IRA.  Vi bodde på østkysten og dro bl.a. med buss nordover til «The Giants Causeway», 
og dro deretter tilbake til Dublin. Det var på denne turen begrepet «Gulliks reiser» oppstod. 
Reisebyrået (guiden) ønsket et navn på reisefølget, som de skulle møte på flyplassen. 
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Reisefølget ble møtt med plakaten «Gullik Travels». Dette ble den siste av 
utenlandsturene.  Det ble en pause hvoretter det ble bestemt at vi skulle gjøre oss mer kjent i 
eget distrikt og oppleve natur, kultur og næringsliv. 
 
 

 
Gullik på reise i Irland i 2006 
 
2008. Vi tok Hurtigruta til Geiranger, spiste en solid lunch om bord.  Besøkte Fjordsenteret og 
utsiktspunktene før vi dro til den gamle husmannsplassen Severinbrauta i Eidsdal og Norddal 
Kirke med naustrekka, der vi inntok vår picnic før vi dro videre til byen over Liabygda / 
Stordal. 
 
2009. Også denne turen gikk inn i Storfjorden, opplevde fruktblomstring på Linge.  Her la 
Joachim Rønneberg ned blomster ved minnesteinen over Martin Linge. Deretter til Knut 
Slinnings «hotell i særklasse» hvor vi inntok vår lunch før besøket ved Gudbrandsjuvet.  I 
Fjøra orienterte Astor Furseth oss om skred og natur, og om historier i krig og fred før vi dro 
til Tafjord Kraftmuseum. Middag ble inntatt på Kaldhussætra før bussen tok oss mette og 
trette hjem. 
 
2010. Da tok vi turen til ytre Søre Sunnmøre med første besøk hos Ishavsmuseet, Brandal. 
Videre via Tjørvåg og Fosnavåg til Runde Miljøsenter, der vi inntok vår lunch etter en 
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innføring i de emner de arbeider med.  Vi dro videre til Herøy Kystmuseum, tur rundt 
Gurskøya.  Vi spiste middag på Kjeldsund Ungdomssenter. 
 
2011. Det året gikk turen nordover med buss via Brattvåg til Harøy.  Etter besøk i fellesfjøs 
og i vindmølleparken dro vi til industribedriften I.P. Huse, hvor vi også spiste lunch.  Deretter 
besøk hos Finnøy Gear & Propeller og middag på Finnøy Havstuer.  Turen gikk så tilbake til 
Harøya hvor vi tok hurtigbåt tilbake til Ålesund. 
 
2012. Turen gikk til Søre Sunnmøre.  Det startet med besøk hos Jets A/S på Hareid hvoretter 
vi dro til Ulstein Group hvor vi fikk presentert deres moderne utstilling Ulstein Expo.  Derfra 
dro vi igjennom Eiksundtunnelen til Ivar Aasen-tunet i Ørsta der vi inntok lunch.  Neste på 
programmet var SafeRoad før vi dro opp i Bondalen til Rekkedal Gjestehus og spiste 
middag.  Turen gikk som vanlig tilbake med buss og vår faste sjåfør, Svein Kvalsvik.  
 
2013. Med buss og ferge kom vi til Sykkylven og Møbelfaglig Senter hvor vi ble innført i 
hvordan møbelfaget har utviklet seg håndverksmessig og industrielt. Derfra videre til 
Hellesylt, til Heggstad Gård og Oddvin Parrs fantastiske utskjæringer med motiver fra Peer 
Gynt.  Etter lunch der dro vi til Stranda og Skredsenteret, som overvåker Åknesrevna, 
Heggura og Mannen med avanserte instrumenter og gjennom bruk av satellitt.  Derfra dro vi 
med ferge til Liabygda og «Blåtind» i Stordal, hvor vi avsluttet med en utmerket middag. 
 
2014. Denne gangen var vi igjen på tur til indre Søre Sunnmøre og Nordfjord.  Det startet 
med besøk hos Vartdals Fiskerisamling på Vartdal.  Derfra dro vi til Bjørkedalen hvor vi fikk 
en innføring i båtbygging, båttyper, valg av tre i skogen til ulikt bruk i byggingen.  I denne 
bygda, som ligger høyt til fjells, omgitt av furuskog, har det vært båtbygging i hundrevis av år 
på hver en gård og de har også en egen båtsamling. Herfra dro vi til Nordfjordeid, spiste lunch 
på hotellet og deretter omvisning i Operaen av Kari Standal. Etter dette sto naturopplevelser 
for tur.  Veien videre, kalt Nordfjord Panorama, førte oss til indre Nordfjord.  Fra Grodås 
kjørte vi den nye Kvivsvegen langs Austefjorden mot Volda og Ørsta der middagen ble inntatt 
på hotell Ivar Aasen. 
 
Det har blitt mange turer, men det er bare de lokale turene som har vært «Vårtur».  Vi har i 
klubben vært så heldige at to av medlemmenes ektefeller har vært profesjonelle guider: Sidsel 
Waage Aurdal og Alvhild Holst-Dyrnes.  De har vært med og tilført oss mye kunnskap i 
likhet med Harald Kjølås etter at han ble medlem. 
 
 

3.10 Yrkestjenestene 
I en årrekke drev klubben yrkesorientering for elever i avgangsklassene ved ungdomsskolene 
og i videregående skoler, etter hvert i samarbeid med Spjelkavik Rotaryklubb.  Klubbene 
hadde til sammen representanter  for et bredt spekter av yrker.  I tillegg søkte vi assistanse fra 
yrker vi ikke selv kunne dekke.  På arrangementene var det også til stede folk som kunne 
orientere nærmere om de ulike utdanningstilbud.  Arbeidskontoret sørget for orientering om 
arbeidsmarkedet og om lån og annen stønad til utdanning.  Denne formen for yrkesorientering 
ble etter hvert meget populært blant elevene og hadde fra år til annet bred oppslutning. I noen 
år var klubbmedlemmer mentorer for elever i videregående skole, men uten at dette ble en fast 
ordning.  
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4. Samfunnstjenestene 
4.1 Friluftsrådet for Ålesund og Omland 
Mellom friluftsinteresserte i området hadde det en tid vært drøftet offentlig om en kunne få i 
gang et samarbeid over kommunegrensene vedrørende saker som hadde betydning for 
friluftslivet. I Aalesund Øst Rotaryklubb ble denne saken tatt tak i gjennom 
Samfunnskomiteen ved leder Fridtjof E. Espeseth.  Vår klubb initierte dermed til et møte om 
saken, og inviterte representanter for kommunene i Ålesundsregionen og Vestnes samt fra 
organisasjoner tilknyttet friluftsliv, til møte den 24.mai 1972 på Teknisk skole. Foruten våre 
egne medlemmer deltok 50 representanter fra de inviterte. Klubbens daværende president, 
Trygve Larsen, ledet møtet. Vi tar med Sunnmørspostens innledende referat fra dette møtet: 
 
Ålesund og omland skal få sitt friluftsråd som bl.a. kan koordinere arbeidet med 
rekreasjonsområder og fremme samarbeidet kommuner, organisasjoner og grunneiere. Det var 
brei enighet om dette i det positive møtet som ble arrangert i Teknisk skoles aula i går kveld 
av Aalesund Øst Rotaryklubb etter initiativ av Fridtjof E. Espeseth. Blant dem som gikk inn 
for tiltaket var ordførerne i Giske, Haram, Ørskog og Vestnes. Der ble valgt et interimsstyre 
som skal lage forslag til vedtekter, samle medlemmer og kalle inn til konstitusjon av rådet. 
Medlemmer av interimsstyret ble Karl Petter Slinning, Ålesund, Knut Hove, Ørskog, Hans 
Brandal, Harm, Kaspar Lyngstad, Giske og Jakob Kjersem, Vestnes. 
 
 
 
De første åra ga naturlig nok en del driftsmessige vanskeligheter, bl.a. med plassering av 
sekretariatet. Dette ført til at Aalesund Øst Rotaryklubb måtte overta sekretær og 
forretningsfunksjonen, og ble i praksis utført av vårt medlem Albert Aarøe for en periode på 
4-5 år. Senere ble dette arbeidet overført til først Ålesund Parkvesen og senere alternerte 
arbeidet mellom en del av de deltakende kommuners tekniske etater. Den 19. oktober 1992 
ble Magnhild Vatne tilsatt og rådet fikk dermed leder på heltid. Det ble av vesentlig betydning 
at friluftsrådet nå fikk fast administrasjonssted med kontor og profesjonell kompetanse innen 
regional friluftsforvaltning. 
 
Friluftsrådet ble det kompetansesenteret for friluftsliv i regionen det var ment å skulle være, 
med et budsjett i 1993 på over 1.6 millioner. Fra Friluftsrådet for Ålesund og omland fikk 
klubben i 1995 slik hilsen: 
 
Friluftsrådet for Ålesund og omland takker Aalesund Øst Rotaryklubb for velvillig 
dugnadshjelp og støtte til tiltak og aktiviteter i friluftsområdet på Svinøya. Fra å ha en finger 
med i spillet da området ble sikra i 1975, har klubben bidratt med god praktisk hjelp. En 
arbeidsvillig gjeng fra Aalesund Øst Rotaryklubb vært med på både vårrydding og slått i 
friluftsområdet. Med "rakstedeier" fra Rotary gjør vi unna flere dagers slåttearbeid på ei 
munter kveldsstund, - en uvurderlig innsats. I 1994 fikk vi også ei kjærkommen pengegave 
som gjorde at vi fikk kjøpt et stort sametelt (lavvo). Teltet har vært og vil bli brukt i 
aktivitetsopplegg for barn og unge, - både som koselig ly for vær og vind og som  
overnattingsplass. 
 
Dugnaden har blitt en årviss foreteelse og er nå en tradisjon.  
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4.2 Dugnader 
I tillegg til arbeidet med Ungdomsutveksling og det å være vertskap for sommerleirene hvert 
5. år samt arbeidet  med Friluftsrådet for Ålesund og omland, kan nevnes: 
 

• Rydding av skog og løypetrasé i Spjelkavikheisa 
• Restaurering av speiderhytta i Brusdalen 
• Torvtekking av tak på Sunnmøre Museum 
• Stiltevling for gymnaselever om eldreomsorg (etter fellesmøte med Brattvåg)    
• Rydding av friluftsområdet på Svinøya (Et årlig tiltak).  
• Grilling mv. for Sorggruppa ved sykehuset/Møteplassen  
• Innsamling til Døvehjemmet ved 50-årsjubileet for Rotary i Norge.    

 

 
Theodor K. Lorentzen og Erik Sølberg i dugnad på Svinøya 
 
 

4.3 Sosialt arbeid 
Et tilbakevendende tema i vår klubb, har vært i hvilken grad en skal engasjere seg i sosialt 
arbeid. En sitter igjen med følelsen av at enhver sosial virksomhet  først rettes innad i 
klubben, og at en stiller det enkelte medlem fritt her, - da skaper det en ekte sosial medfølelse.  
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4.4 Sorggruppa  
Aalesund Øst Rotaryklubb har i noen år støttet og et prosjekt knyttet til "Sorggruppen" ved 
Ålesund sykehus. "Sorggruppen" er et terapiarbeid noen ildsjeler ved Ålesund sykehus har 
satt i gang, og retter seg spesielt mot barn og ungdom som av ulike grunner havner i tunge 
sorgsituasjoner.  De fleste innen målgruppa er barn/ungdom som opplever bortfall (dødsfall) 
av nære familiemedlemmer som forelder eller søsken.  Slike livssituasjoner vil oppleves svært 
traumatisk, men det er likevel høyst ulikt hvordan den enkelte håndterer situasjonen. Hver 
gruppe blir ledet av ressurspersoner innen sorgarbeid. I tillegg til samtalegruppene, men som 
en del av arbeidet, blir det også arrangert ulike sosiale felles aktiviteter.  Det er i denne 
sammenheng  vår rotaryklubb har fått anledning til å støtte arbeidet.  Vi tillater oss å sitere fra 
evalueringsrapporten til sykehusprest Kjell Aas: 
 

”En ekstern medarbeider som er kommet inn i bildet, er det viktig å nevne. Den nye 
medarbeideren er Aalesund Øst Rotaryklubb som har sponset oss med et pengebeløp, og 
gitt løfte om mer ved behov. Ikke minst har de også stått for en invitasjon til en øytur vår 
eller høst. I strålende sommervær har vi vært på båttur, barn og voksne gruppedeltakere 
samt ledere, til en liten øy i Ålesunds ”skjærgård”, der rotaryklubben har vartet opp med 
grillmat og muligheter til fellesskapsopplevelser. Vi har også hatt felles tur til Akvariet i 
Ålesund sponset av den samme rotaryklubben. Turene har sveiset oss sammen på en god 
måte, slik at vi nå regner rotaryklubben som en god medarbeider for de familiene som 
har opplevd tunge tap. Pengene de har gitt, er blitt brukt til noe utstyr til gruppene, til 
adgangsbilletter i bowlinghallen, og til besøk på pizzabar når ungdomsgruppene har 
funnet det tjenlig med slik aktivitet.”   

 
 

4.5 Natteravn 
Tanken bak Natteravnprosjektet er enkel – ”vi skal bry oss om det som skjer i vårt eget 
nærmiljø, være med på å skape trygghet, trivsel og tilhørighet og bidra til at barn og unge får 
en trygg oppvekst ved rett og slett være til stede der de er.” 
 
På hjemmesiden til Natteravnene informeres det videre om at dette ikke er noen 
medlemsorganisasjon, men en folkebevegelse som er basert på frivillighet og lokale ildsjelers 
innsats gjennom mange år. Natteravngruppene er organisert lokalt og inngår i et 
landsdekkende nettverk med Natteravnrådet som øverste organ.  Det er siden oppstarten 
etablert 500 grupper i Norge, og det kommer stadig nye grupper til. Samtidig er det grupper 
som ligger nede på grunn av manglende rekruttering, og det anslås at det er ca. 400 aktive 
grupper til enhver tid. 
 
Lokalt samarbeider mange grupper med både politi, kommune og skole, samt frivillige 
organisasjoner og idrettslag. Natteravnene er slik sett en viktig del av det frivillige 
organisasjonslivet rundt om i landet og er en pådriver i barne- og ungdomsarbeidet lokalt. I 
Stortingsmelding når 42 som omhandler Politiets rolle og oppgaver heter det: ”Natteravnene 
er et av de beste eksemplene på frivillig innsats fra foreldre og andre voksne som deltar i det 
offentlige rom….” 
 
Rotaryklubbene i Ålesund hadde i mange år samarbeidet om Natteravnprosjektet i byen og i 
mars 2010 ble det fattet vedtak i styret i Aalesund Øst Rotaryklubb om et formelt samarbeid 
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med Spjelkavik Rotaryklubb der klubbene en tid framover skulle stille med 6-8 Natteravner 
siste lørdag i hver måned. Dette vedtaket viste seg å være noe ambisiøst og målsettingen ble 
endret slik at klubben forpliktet seg til å delta på fire nattevandringer i løpet av året. Ansvaret 
for oppfølgingen av prosjektet ble lagt til Servicekomiteen. 
 
Utekontakten var i den første tiden den lokale pådriver og koordinatoren i prosjektet inntil den 
ble nedlagt.  Etter det har Ålesund kommune gjennom Frivilligsentralen tatt over ansvaret for 
koordineringen av prosjektet. Nattevandringene blir arrangert annenhver lørdag fra ca 
klokken 23.00 til klokken 03.00 på natten. Aalesund Øst Rotaryklubb inviterer også 
naboklubbene til å delta når klubben har ansvaret for å gå Natteravn.  På den måten har det 
lykkes å få til et godt og sosialt samarbeid med klubbene i nærområdet.  Også hoteller og 
restauranter i byen stiller opp for natteravnene ved å gi et varmt måltid mat i løpet av natta. 
 

4.6 Stafsethneset 
Stafsethneset skole er et tilbud til elever som av en eller annen grunn har avbrutt den ordinære 
skolegangen. Skolen er innrettet for å ta i mot lite motivert ungdom som trenger å få 
gjennomført grunnskolen på en mer strukturert og variert måte. Stafsethneset skole har 
mediaverksted og maritime opplevelser som praktisk arena. Skolen kobler teori med praktiske 
aktiviteter slik at elevene lettere kan tilegne seg kompetansemålene i læreplanen. Service- og 
prosjektkomiteen i Aalesund Øst Rotaryklubb har siden 2012 hatt et treårig  prosjekt rettet 
mot Stafsetneset alternative skole.  Klubben har hvert av de tre årene bevilget kr 10.000,- 
basert på en velbegrunnet prosjektsøknad og rapport fra foregående års prosjekt.  
 
I 2012 – 2013 var prosjektet ”mestring høyt og lavt”. Midlene fra klubben gikk den gang til 
innkjøp av komplett klatreutstyr til bruk i klatrevegg og utendørs aktivitet ved Magerholm. 
Det neste året var tema for prosjektet ” musikkfaget som mestringsarena”. I den forbindelse 
ble det kjøpt inn et digitalt piano til bruk i ”musikkstabburet”. Det siste året var ”maritim 
mestring” i fokus, og da ble det kjøpt inn mellom annet fiskestenger og line.  
 
 

5. Tjeneste for nye generasjoner  
5.1 Ungdomsutveksling 
Klubben fikk i 1979, gjennom en artikkel i Sunnmørsposten, god PR for Rotary Foundation. 
Artikkelen var basert på et intervju med  Jon Ketil Gjørtz  som gjennom vår klubb hadde fått 
et Rotarystipend, og resulterte i at flere ble oppmerksom på mulighetene for stipend for 
studerende ungdom. I tillegg til Jon Ketil Gjørtz har også Anne Louise Rønneberg, Hans 
Kristian Vadseth, Stian Bang og Margrethe Torsvik fått stipend gjennom Rotary Foundation. 
 
Ungdomsleirene 
Den første i distriktet ble arrangert i 1968. I 1969 ble opplegget organisert som 
"langtidsopplegg", dvs. 2 leirer á 16 utsendinger med til sammen 8 rotaryklubber som 
vertskap hvert år. Etter 5 år hadde 40 klubber vært involvert, og i 1995 kunne en dermed 
begynne på en ny omgang på 5 år. Fram til 1994 var det Joachim Rønneberg som 
administrerte opplegget med sommerleirer. 
 
Som du har lest om andre steder i heftet, er arbeidet i Rotary konsentrert om 5 hovedveier, 
eller avenyer. Opprinnelig var det lagt opp til 4 avenyer. Fra 2010 er det også opprettet en 
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femte aveny: Ungdomstjeneste. Innenfor denne avenyen har Rotary flere utvekslingsprogram. 
I hovedsak to typer, "Long Term" som  gjelder utveksling over et helt år, og "Short Term" 
eller Roundtrip som dreier seg om noen uker i sommerhalvåret.  
 

5.2 Round Trip  
Litt om Round Trip eller "Short Term Youth Exchange". Dette er sommerleirer der 
ungdommer får oppleve en to-tre ukers opphold i et annet land. Gruppene settes sammen av 
ungdommer i alderen 16-24 år, helst bare én fra hvert land, en blanding av både  jenter og 
gutter. Hver gruppe forholdsvis lik i alderssammensetning, og ikke flere enn en 10-12 stykker.  
 
Den som vil være med i ei slik gruppe, bør være både utadvendt og sosial  og beherske 
engelsk rimelig bra. Det er den lokale rotaryklubben som skal godkjenne den som får reise.  
Som hovedregel blir deltakerne innlosjert hos rotaryfamilier i området der gruppa skal 
tilbringe tida. Dersom det er mulig, hos familier som sjøl har ungdommer i noen lunde lik 
alder. Målet er å bli kjent med kultur og levemåte i ulike land. I løpet av de 2-3 ukene 
opplegget varer, er gruppa innom flere klubber, en 2-3 overnattinger på hvert sted. Deltakerne 
må sjøl betale reise fra hjemlandet sitt og hjem igjen og lommepenger. Når de først er 
kommet fram til området leiren skal foregå, sørger rotaryklubben på stedet for opplagt kost og 
losji samt transport.  
 
I tradisjonell Rotary-ånd alternerer ansvaret for Roundtrip'ene både mellom distrikter og 
klubbene i distriktet. Vi i Aalesund Øst har hatt ansvar flere ganger, både i 2003 og siste gang  
i 2008.   Vertskapsforpliktelsene delte vi med rotaryklubbene i Ørsta, Ulsteinvik og Hareid, 
og vi 4 klubbene samarbeidet om opplegget. Siden vi (Aalesund Øst Rotarklubb) holder til 
nærmest flyplassen på Vigra, hadde vi ansvaret både for mottak og avreise, og fredag 
ettermiddag tok vi mot  11 ungdommer i alderen 18 til 21 år fra 11 forskjellige land og med 
hvert sitt tungemål.  Henholdsvis fra Tsjekkia, Spania, Tyrkia, Egypt, Polen, Kroatia, 
Nederland, Russl.and, Ungarn, Tyskland og Belgia. Fra da av gikk det bare på engelsk.  
 
Round Trip, 8.august - 12.august  2008 
Vi etablerte tidlig på vårparten den komiteen som skulle ha ansvar for opplegget, arbeide ut 
programmet og i hovedsak stå for gjennomføringen. Round Trip-komitèen besto av 5 
medlemmer. Klubbens Service-/prosjektkomitè med hovedansvaret og supplert med repr. fra 
Rotary Foundation og Pr./Info.  Kameratskapskomiteen bidro ved de sosiale 
sammenkomstene med bevertning. Det var et mål å få et bredt antall medlemmer engasjert  i 
opplegget. 
 
Ramma for programmet var at vi i tillegg til den sosiale biten, skulle få vist fram litt av byen 
og omlandets natur, kultur, næringsliv. Etter hvert ble det klart at Aalesund Øst også skulle ta   
gjestene inn til distriktets turistmagnet nr. 1, Geiranger. Planarbeidet gikk sin gang utover 
vårparten og forsommeren.   
Vi satte tidlig opp et nøkternt budsjett så langt vi da hadde oversikt. I bunnen lå de 3000 
kronene vi hadde fått til disposisjon fra Distriktet. Gjestene skulle være fri for utgifter til 
gjennomføring av besøket. Fra programmet:  

• Tur over byfjellet (Aksla)  sammen med RT-komitèen og andre rotarymedlemmer. 
• Rundtur i Jugendbyen. 
• Pizzarestaurant samt gruppevis fri vandring i byen. 
• Gjester, vertsfamilier og andre rotarymedlemmer på grillfest 
• Fjelltur til Rollonhytta på Sulafjellet sammen med rotarymedlemmer / vertsfamilier 
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• Besøk med omvisning på en moderne havfiskebåt (”Strand Senior”)   
• Besøk og omvining på en fiskeforedlingsbedriften Epax. 
• Besøk og omvisning på Høgskolen innlagt forelesning med egnet tema 
• Fikk oppleve noen av skipssimulatorene og deres bruksområder 
• Tur til Geiranger med tut opp til Dalsnibba, 1500 meter over havet. 
• Overlevering til neste klubb, Ørsta 

 
Og til slutt: Sett fra vår side ble dette et vellykket arrangement der det hele gikk som planlagt.  
Vårt inntrykk var at ungdommene fant seg godt til rette både med hverandre og med oss, 
primært vertsfamiliene. Mange nye og gode kontakter ble knyttet begge veier. Etter besøket 
på Sunnmøre skulle flere av deltakerne dra fra flyplassen (Vigra) så tidlig på morgenen at de 
ville få problemer med kommunikasjonene fra Hareid. Dermed kom flere til å tilbringe også 
siste natta hos sine første vertsfamilier her i Ålesund. Været: Det ble som bestilt. Lettskyet og 
pent hele perioden i Ålesund. 
 

5.3 Ryla 
RYLA har som målsetting å gi ungdom som har vist interesse for ledelse, impulser og ideer til 
godt lederskap innen næringsliv, organisasjonsliv og forvaltning. Det arrangeres som et 3-
dagers sponset seminar. Fokuset er på egenutvikling med temaer som: ledelse, etikk, nettverk, 
igangsetting og entreprenørskap. Aalesund Øst RK har i en årrekke hatt 3-5 deltakere på 
RYLA årlig. Seminaret har vanligvis vært arrangert i Ulsteinvik i oktober.  
 

 
Logo for Rotary Youth Leadership Awards 
 
Klubben har betalt for to deltakere av egne midler; og har i tillegg sørget for sponsormidler 
for 1-3 til. RYLA har fått god tilbakemelding og gjort klubben og Rotary godt kjent blant 
mange unge. En av dem som deltok fra vår klubb høsten 2014, Amalie Mathiesen fra Admit 
AS gav denne tilbakemeldingen: Jeg deltok på RYLA seminar i Ulsteinvik høsten 2014. Det 
ble holdt foredrag om typologi og ledelse, en kombinasjon som er fordelaktig å ha erfaring 
om i forhold til arbeidslivet. I tillegg til relevante og inspirerende foredrag så fikk vi besøke 
Kleven Verft for å få et innblikk i bransjen. Jeg møtte og fikk kontakt med mange interessante 
mennesker, og synes den sosiale delen var veldig kjekk. Jeg fant seminaret svært givende, 
både faglig og sosialt. 
 
 

5.4 Ålesund Rotaract  
Borgund Rotaract ble stiftet 15. mai 1990. Høsten 2013 skiftet klubben navn til Ålesund 
Rotaract. Medlemmene i Rotaract er i aldersgruppen 18 - 30 år. Klubben har møte hver 14. 
dag og veksler mellom spennende bedriftsbesøk og internmøter med foredragsholdere. I 
Rotaract kan en i utgangspunktet lære om akkurat det en ønsker å prioritere. Klubben har 
arrangert fotokurs, kurs i presentasjonsteknikk og foredrag om hvordan bli attraktive på 
arbeidsmarkedet. Det er en trygg og god arena for å tilegne seg kunnskap og utvikle nye 
vennskap.  
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I løpet av året har Roteract sosiale prosjekter, der medlemmene ønsker å gi noe tilbake. 
Klubben har de siste årene hatt som tradisjon å ha ansvaret for roden Nørvøy under TV-
aksjonen til NRK. Før jul har en brukt å ha et julestjerneprosjekt, hvor medlemmene selger 
julestjerner til familie, venner og lokale bedrifter. Julen 2012 fikk Ålesund Rotaract inn over 
21 000 kroner som gikk til Støtteforeningen for kreftsyke barn. 
 
Medlemmene reiser også på konferanser i løpet av året. Nasjonalt er der to årlige møter, 
Forum på våren og Landsrådsmøte på høsten. I tillegg arrangeres det en nordisk samling, 
Nordact, en gang i året. Her kommer det rotaractere fra hele Europa. Det finnes også mange 
spennende internasjonale Rotaract-arrangement i løpet av året.  
 
Klubben har de siste årene hatt flere felles møter med Rotaryklubbene i Ålesund, og har 
deltatt både på PETS og Distriktskonferansen til Rotary. Men selv om det har skjedd mye bra 
og spennende, er der inneværende år for få medlemmer til å drive klubben.  
 
 

5.5 Nye grenser 
Rotary International (RI) består av mer enn 1,2 millioner medlemmer og tett på 33.000 
klubber i mer enn 200 land.  For å lette kontakten mellom den internasjonale ledelsen og de 
mange klubbene er RI delt inn i distrikter.  RI ønsker at ingen distrikter skal ha mindre enn 50 
klubber og 1.800 rotarianere. På verdensbasis er det 530 distrikter med gjennomsnittlig 60 
klubber i hvert distrikt. Det er Rotary International sitt styre som bestemmer distriktets 
størrelse og som til syvende og sist godkjenner opprettelsen av nye distrikter og endring av 
distriktsgrenser. 
 
Grensene for distriktet som klubben tilhører har opp gjennom årene blitt endret. Ved 
oppstarten i 1965 tilhørte klubben det som den gang ble kalt D127, et stort distrikt som strakk 
seg fra Stadt til Grense Jacobselv. Siste gang det ble gjort endringer i vårt distrikt var i 2011.  
Den gangen ble det gamle D2280 delt opp og klubbene på Sunnmøre og i Romsdal ble slått 
sammen med klubbene i det tidligere D2300.  Det nye distriktet D2305 fikk nesten 2.000 
medlemmer fordelt på over 50 klubber.  Geografisk ble dette et stort distrikt.  Fra kysten av 
Sunnmøre og Romsdal strekker det seg gjennom fylkene Oppland og Hedmark og videre over 
riksgrensen til Eda i Sverige.   
 
 

5.6 Rotary i framtida. 
Femti år har gått siden Aalesund Øst Rotaryklubb ble grunnlagt – femti år der samfunnet 
rundt oss har gjennomgått en rivende utvikling i yrkeslivet så vel som i familielivet.   Nye 
yrkesgrupper har kommet til og noen av de gamle yrkene har blitt overflødige. Klisjeen om at 
”mor har middagen klar når far kommer hjem fra jobb og at mor også tar oppvasken slik at far 
får hvilt seg litt før han går i rotarymøte” gikk ut på dato når likestillingsdebatten for alvor tok 
av tidlig på syttitallet og kvinnene også begynte å ta plass i rotarymøtene. 
 
Grensene mellom jobb og fritid er i ferd med å viskes ut. Lovgiverene gir klare signal om at 
dette er en ønsket utvikling for at den enkelte skal kunne disponere tiden sin på en annen måte 
enn tidligere.  Tidsklemma som folk slites mellom i forhold til jobb og familieliv er for mange 
et stort problem i hverdagen.  Konsekvensen blir at eget engasjement i klubber og foreninger 
blir nedprioritert på bekostning av barns aktiviteter på kveldstid. 
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Å rekruttere og beholde nye medlemmer er derfor den største utfordringen som 
Rotaryklubbene står over for i dag. Trenden har vært at det hvert år har blitt rekruttert noen 
medlemmer som etter en kort tid har meldt seg ut eller søker permisjon, for så ikke å komme 
tilbake etter at permisjonstiden er over. Klubben har ikke gjort noen dyptgående studie i 
hvorfor det har blitt sånn, men på bakgrunn av den tidsklemma som yngre mennesker 
befinner seg i bør vi i framtida å gå i oss selv for å se om vi er attraktive nok. Har de gamle 
frammøtereglene som en gang var en forpliktende del av det å være rotaryaner og som skulle 
være med å binde nettverket sammen blitt en hemsko for rekrutteringen?  Står klubbene fritt 
nok til å disponere sine egne møtedager når det kun er død, epidemi, katastrofe eller væpnet 
konflikt som er gyldig grunn til å avlyse mer enn fire møter pr år? 
 
I det klubben runder de femti er den internasjonale presidenten Gary C. K. Huang sitt motto 
for året ”Light Up Rotary”.   Ved å dele våre tjenester, styrke klubbene og ”lyse opp” 
samfunnet rundt oss mener han at vi kan greie å rekruttere og beholde medlemmer i klubben.  
En av forutsetningene for dette sier han er at vi må prøve ut nye ideer i rekrutteringsprosessen 
som blant annet å gå ut og opplyse om hva Rotary er, gjerne i form av en egen ”Rotary dag”. 
 
Siden 1989 har Rotary sitt overordnede motto vært ”Service above self”.  Dette favner at det å 
hjelpe andre gir personlig vekst og varig verdi og er kjernen i Rotarys fem ”avenyer”.   På 
dette fundamentet skal klubben bygges videre og gjennom handling tiltrekke oss nye 
medlemmer som ser verdien i personlig utvikling og varige verdier. 
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Vedlegg	

Vedlegg 1: Et langt liv i kamp for fred og forståelse. 
	
Joachim Rønneberg har hovedæren for at Aalesund Øst Rotaryklubb eksisterer. Det var hans 
innsats i 1964 som gjorde at vi kom så usedvanlig godt i gang. Han kontaktet de rette 
personene som hadde erfaring i Rotary sammenheng, og fikk det hele til å gå på skinner fra 
første stund. Han er med rette både æresmedlem og Paul Harris Fellow. Siden han startet som 
Charterpresident har han vært klubbens levende leksikon. I 1971/72 ble han klubbens første, 
og til nå – eneste – distriktsguvernør. 
 
I Rotary har Joachim Rønneberg alltid framhevet hvor vesentlig det er å få ungdom i tale. 
Derfor ble dette en viktig del av hans arbeid for organisasjonen. I mange år var han 
krumtappen i det å få i stand sommerleirer for ungdom.  Ungdomsarbeidet ble satt pris på, og 
i september 1973 fikk han overrakt Rotary International Service Award for strålende arbeid 
med ungdomsutveksling. Og i 1994 hedret Rotary Rønneberg for 25 års arbeid med akkurat 
dette. 
 
Det var således mange gode grunner til at Aalesund Øst Rotaryklubb, i samarbeid med 
Aalesunds Museum, tok initiativ til å hedre Joachim Rønneberg, og hans likesinnede, med en 
statue. En bronseskulptur av kunstneren Håkon Anton Fagerås som lørdag 30.august 2014 ble 
avduket av prinsesse Astrid fru Ferner på Rønnebergs 95-års dag. Statuen er en heder til 
Joachim H. Rønneberg og de han samarbeidet med. Den er også en gave til byen og distriktet, 
og til de som dro ut for å kjempe for folk og fedreland. En inskripsjon gir opplysninger om 
hva statuen forteller og navn på dem som deltok i to av de mest kjente aksjonene Rønneberg 
ledet; Tungtvannsaksjonen på Rjukan og operasjon Fieldfare i Tafjordfjella på Sunnmøre. 
 
Lenge snakket Rønneberg lite om sine opplevelser i krigsåra. Han likte seg ikke i helterollen, 
men årene fram til 1945 hadde lært ham at fred og frihet er ingen selvfølge. Han innså også at 
etter hvert ville de som hadde levd med ufred og diktatur gå bort. Derfor begynte han å 
fortelle barn og ungdom om sine opplevelser. Derfor var han med på å bygge opp en 
krigshistorisk samling ved Aalesunds Museum. Slik ville han bidra til at det det norske folk 
opplevde disse åra, ikke skulle bli glemt. Og minne om at fred og trygghet kan koste.  
 
Etter krigen ble Rønneberg sekretær i Ålesund-Sunnmøre Turistforening. Rønneberg begynte 
så i NRK i 1948 og der ble han i 40 år til han avsluttet karrieren som redaksjonssjef i 1987. 
Og i dag - i 2015 - er han fremdeles et aktivt og engasjert rotarymedlem.  
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Vedlegg 2: Møteprogram i 1964 og 1965 
	
 
09.09.64 

F. Nordstrøm Heske 
Rolf  Berg 
Severin Fløystad 
Arne Sandvig 

Rotary International.  
Organisasjonsmøte 

16.09.64 Sverre Farstad Hva Rotary har gitt meg. Om vennskap i Rotary  
23.09.64  Valg av styre i Aalesund Øst Rotaryklubb 
30.09.64 Siv.ing. Rolf Haugerud  og Karl 

Walderhaug,  
Teknisk skole i Ålesund 

07.10.64 Tor Assev Hovedinnfartsvegen 
14.10.64 Guttorm Koteng Forkjørsrett på Borgundvegen 
21.10.64 Bassen Hareide Hjelpeprosjekt i Kerala, India 
28.10.64 Handelsgartner Øistein Eriksen Et besøk i Amerika 
04.11.64 Asbjørn Bortne Yrkesrettledning, siktepunkt og problemer 
11.11.64 Hovdenakk og dr. Solberg Utviklingshjelp i Kabylia. Kvekere 
18.11.64 Lektor Arne Rørvik Inntrykk fra Island 
25.11.64 Olav Ikornes Folkepensjon 
02.12.64 Oscar Dag Larsen Ungdom og idrett 
09.12.64 Arne Birkevold Hotellplaner i Korsen 
16.12.64 Sigurd Steffensen Hoovercraft 
06.01.65 Rasmus Rønneberg Om redningssaken. NSSR 
13.01.65 Sekretær Saunes Fiske og fangst 
20.01.65 Klokker Hopland Menighetsarbeidet i Ålesund 
27.01.65 Per Svein Aasen Om tunell under den engelske kanal 
03.02.65 Dagfinn Flem og journalist Kaldhol Tur til Värnebo, Sverige 
10.02.65 Politimester Kvalsund Fra gamle Ålesund 
17.02.65 Fysioterapeut Andvik Fysisk fostring 
24.02.65 A.Weiberg Aurdal Det nye Fylkessykehuset på Åse 
03.03.65  Promillebestemmelsene i Motorvognloven 
10.03.65 Lufthavnsjef Østerud Fargedias fra Kandahar, Afghanistan 
17.03.65 Arkitekt Karstein Oddmund Vik, 

Sykkylven 
Fargedias fra en reise verden rundt 

24.03.65 Reidar Kjersem Om fremmede brødsorter 
24.03.65 Olav Ekornes Fargefilm om sport fra Geiranger 
31.03.65 Olav Ekornes og 

 Sverke Mogstad 
Forretningsbygg på Skansekaia 

20.04.65 Joachim Rønneberg Styremøte, privat: Valg av komiteer 
28.04.65 Bjarne Rønneberg Round Table-kongress i Sør Afrika 
05.05.65 Joachim Rønneberg Referat fra Distriktskonferanse i Svolvær 
12.05.65 Joachim Rønneberg Interne møtesaker 
26.05.65 Guvernør Birger Grønn, Trondheim Charterfest Hareid og Ålesund 
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Vedlegg 3: Møteprogram i 2014 og 2015 
 

Dato Program Ansvarlig "3 minutt" 
06.08.14  Vi møtes etter sommeren President  Utgår 
13.08.14 Maritim klynge i mesterligaen Per Erik Dalen Utgår 
20.08.14 Har papiravisa ei framtid? Hanna Relling Berg Knut Røsok 
27.08.14 Klubbsaker President President 
03.09.14 Hvem er Årim  Ingeborg Ukkelberg Brit Hurlen 
10.09.14 Planene for Skansekaia Albert Aarøe Anne Nærbøvik 
17.09.14 Fiskeriselskapet Havfisk Olav Holst-Dyrnes  Bjørn Bakke 
24.09.14 Klubbsaker President Amund Frøysa 
01.10.14 Tall ships race Albert Gjørtz jr Ingebrikt Holst-Dyrnes 
08.10.13  Ebola og risiko  Jørn-Åge Longva Bente Anni Ranum 
15.10.14 Norsk Maritimt byggetrinn 2 Kai Westre Torill Ytreberg 
22.10.14 Utfordringer for Ålesund Bjørn Tømmerdal Thor Magnussen 
29.10.14 Klubbsaker President Harald Yndestad 
05.11.14 Ny fiskeri- og kysthistorie  Leiv Grønnevet Jarle Sulebust 
12.11.14 Mirakelhuset – Waldehuset Vidar Godø Utgår 
19.11.14 Aksla parkering og parkerings-  Arve Tonning Bjørn Siem 
26.11.14 Rakfiskaften Ytterlandstova Utgår 
03.12.14 Vold i nære relasjoner Randi Tafjord Cornelia Skuggen 
10.12.14 Guvernørbesøk Felles med Aalesund Utgår 
17.12.14 Juleavslutning President Frank Hagen 
24.12.14 Julaften Møtefri   
07.01.15 Mørke økonomiske skyer? Runar Sandanger Harald Kjølås 
14.01.15 Sunnmørsk næringshistorie Eldar Høidal Utgår 
21.01.15 Identitet og selvfølelse Olav Wangensteen Asbj. Flemsæther 
28.01.15 Klubbsaker / egoforedrag Pres. / Frank Hagen Amund Frøysa 
04.02.15 Norsk selfangsthistorie Gunnar Myklebust Brit H. Hurlen 

11.02.15 
Overrekkelse av statuett til 
Joachim Rønneberg 

Ingebrikt Holst-Dyrnes 
m.fl.  Utgår 

18.02.15 Storfjordens venner - 40 år Asgeir Kvernberg Harald Yndestad 
25.02.15 Klubbsaker President Jan Heggem 
04.03.15 Filmen om Joachim Rønneberg Ingebrikt Holst-Dyrnes Johan W. Gulliksen 
11.03.15 Sildeeventyret i 1950-åra Jan Johansen John Aurdal 
18.03.15 Ølbrygging i vår tid Knut Sjåstad Kirsti L. Slotsvik 
25.03.15 Klubbsaker   Knut Røsok 
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Vedlegg 4: Presidenter i Aalesund Øst Rotaryklub 
	
PRESIDENTER FRA START OG T.O.M. ROTARYÅRET 2014/2015 
1965 – 66 Joachim  Rønneberg 
1966 – 67 P. Juls.  Sandvig 
1967 – 68 Erling Marstein 
1968 – 69 Karl Walderhaug 
1969 – 70 Asbjørn H. Giørtz 
1970 – 71 Fredrik O. Hessen 
1971 – 72 Trygve Larsen 
1972 – 73 Albert Aarøe 
1973 – 74 Oddvar Berild 
1974 - 75 Fritjof Espeseth 
1975 - 76 Kaare Viken 
1976 - 77 Anton J. Rønneberg 
1977 - 78 Peter Ludv. Eidsvik 
1978 - 79 Narve Lømo 
1979 - 80 Amund Frøysa 
1980 - 81 Per Fagerhaug 
1981 - 82 Rolf P. Jacobsen 
1982 - 83 Ola R. Hansen 
1983 - 84 Bjarne Saure 
1984 - 85 Terje Andersen 
1985 - 86 Gunnar Roald 
1986 - 87 Kjell Langva 
1987 - 88 John Aurdal 
1988 - 89 Harald jr. Johansen  
1989 - 90 Hans J. Henriksen 
1990 - 91 Erling Michaelsen 
1991 - 92 Asbjørn Nørve 
1992 - 93 Oddmund Olsen 
1993 - 94  Svein-Arne Bjørkavåg 
1994 - 95 Thor Magnussen 
1995 - 96 Harald Yndestad 
1996 - 97 Olav Strand 
1997 - 98 Jakob  Sætre 
1998 - 99 Ingebrigt Holst-Dyrnes 
1999 - 00 Oddbjørn Humblen 
2000 - 01 Einar Askeland 
2001 - 02  Svein Nordang 
2002 -03  Torill Ytreberg 
2003 - 04 Runar Aamelfot 
2004 - 05 Gunnar jr. Roald 
2005 - 06 Bjørn Harald Bakke 
2006 - 07 Bjørn Siem 
2007 - 08 Bente Anni  Ranum 
2008 - 09 Steinar Nistad 
2009 - 10 Knut Sjåstad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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2010 - 11 Jarle Sulebust 
2011 - 12 Siv  Svanes 
2012 - 13 Gunvor H. Wolstad 
2013 - 14 Knut Røsok 
2014 - 15 Liv Birte Rønneberg 
 
 


